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Шановні читачі!

Ви три ма є те в ру ках другий ви пуск ка та ло гу
«Відкри тий урок: роз роб ки, тех но ло гії, до свід» у 2017
ро ці.

Всі ма те рі а ли, що пред с тав ле ні в цьо му ка та ло зі,
роз мі ще ні на сай ті Осві та.ua у роз ді лі «Фо рум пе -
даго гіч них ідей “УРОК”» (http://osvita.ua/school/
lessons_summary/). Тут ви мо же те швид ко від шу -
кати по тріб ну пуб лі ка цію за те ма тич ним руб ри -
като ром, а від так ознай о ми ти ся з ін но ва цій ни ми
роз  роб  ка ми уро ків, сце на рі я ми ці ка вих ви хов них за -
хо дів, стат тя ми про но ва торсь кі по шу ки й опи сом
пе да го гіч но го до сві ду сво їх ко лег.

До ма те рі а лів до да ні муль ти ме дій ні пре зен та ції,
ві део- та аудіо фраг мен ти, які ви змо же те за ван та -
жи ти й ви ко рис то ву ва ти в ро бо ті.

У цьо му ви пус ку ка та ло гу ви знай де те ано та ції
роз ро бок, роз мі ще них на сай ті з лютого 2017 ро ку
по листопад 2017 ро ку.

За про шу є мо вас до лу ча ти ся до по туж ної спіль но -
ти кре а тив них осві тян Укра ї ни й над си ла ти свої ма -
те рі а ли для пуб лі ка ції на на шо му веб-ре сур сі.

Де таль ні умо ви пуб лі ка ції шу кай те в роз ді лі
«Умови учас ті у Фо ру мі пе да го гіч них ідей “УРОК”»
на сай ті Осві та.ua.

Зи чи мо вам твор чо го на тхнен ня та пре крас них
уч нів!
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Адмі ніс т ру ван ня шко ли

Ме то дич на роз роб ка «Кон цеп ція роз -
вит ку ін но ва цій ної спе ці а лі зо ва ної

шко ли»
Під чіс Те тя на Бо ри сів на, Щер би на Сер гій
Ми ко лай о вич, за ступ ник ди рек то ра з на -
вчаль но-ви хов ної ро бо ти, ди рек тор шко -
ли; На за рен ко Га ли на Ана то лі їв на, про -
рек тор з на уко во-ме то дич ної ро бо ти КНЗ
«ЧОІПОПП ЧОР», док тор пе да го гіч них на -
ук, стар ший на уко вий спів ро біт ник; Жов -
но ва та На та лія Яків на, за ві ду вач ме то дич -
но го ка бі не ту від ді лу осві ти Ва ту тін ської мі -
ської ра ди Чер ка ської об лас ті, Ва ту тін ська
спе ці а лі зо ва на шко ла № 1 Чер ка ської обл.
Ано та ція: Кон цеп ція ін но ва цій но го роз вит -
ку ін но ва цій ної спе ці а лі зо ва ної шко ли роз -
ви ває основ ні по ло жен ня до ку мен тів, уточ -
нює і до пов нює їх з ура ху ван ням но вих ви -
мог су час нос ті, сус піль них ви кли ків і змін,
на які Укра ї на по вин на да ти від по ві ді у га -
лу зі за галь ної се ред ньої осві ти

Ме то дич на роз роб ка «Мо дель роз -
витку ін но ва цій ної спе ці а лі зо ва ної

шко ли»
Щер би на Сер гій Ми ко лай о вич, Під чіс
Тетя на Бо ри сів на, ди рек тор, за ступ ник
дирек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти;
Жов но ва та На та лія Яків на, за ві ду вач мі -
сько го ме то дич но го ка бі не ту від ді лу осві ти
Ва ту тін ської мі ської ра ди; На за рен ко Га ли -
на Ана то лі їв на, про рек тор з на уко во-ме то -
дич ної ро бо ти КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», док -
тор пе да го гіч них на ук, стар ший на уко вий
спів ро біт ник, Ва ту тін ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 1 Чер ка ської обл.

Ано та ція: Мо дель роз вит ку ін но ва цій ної
спе ці а лі зо ва ної шко ли, мі сія яко го — роз -
ви ток осо бис тос ті, яка здат на знай ти се бе
в су час но му жит ті та змі ни ти йо го на кра ще

Роз роб ка гро мад ських слу хань у шко -
лі

Гло ба Анто ні на Йо си пів на, за ступ ник
дирек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
Ве ли ко ле пе ти ська шко ла № 1 Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка гро мад ських слу хань
на те му «Пер с пек ти ви і мож ли вос ті освіт -
ньо го прос то ру в рам ках ре алі за ції кон цеп -
ції Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки Укра ї ни
«Но ва ук ра їн ська шко ла»

Стат тя «Внут ріш ньо ш кіль ний кон т -
роль як ін стру мент мо ти ва ції су час -

но го ке рів ни ка»
Они щен ко Оле на Ка зи ми рів на, за ступ ник
ди рек то ра з НВР, Ко рос тен ська мі ська гім -
на зія Жи то мир ської об лас ті.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що здій с нен ня
внут ріш ньо ш кіль но го кон т ро лю по тре бує
від ке рів ниц т ва та ін ших пра ців ни ків, які
за лу че ні до кон т ро лю, те о ре тич ної й ме -
тодич ної під го тов ки та ком пе тен т нос ті,
відпо ві даль нос ті при прий нят ті рі шень
за під сум ка ми кон т ро лю

Стат тя «Ство рен ня шкіль ної сис те ми
ме діа-осві ти як скла до вої су час но го

освіт ньо го се ре до ви ща»
Са гун Оль га Пет рів на, за ступ ник ди рек то -
ра з на уко во-ме то дич ної ро бо ти, Ні ко поль-
 ська гім на зія № 15 Дніп ро пет ров ської обл.

Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що на вчаль но-
ви хов ні тех но ло гії ма ють від по ві да ти ви -
кли кам ча су, орі єн ту ва ти ся на про гре сив ні
пе да го гіч ні до сяг нен ня люд ст ва, фор му -
вати в ді тей осно ви мо раль нос ті, ду хов ної
куль ту ри; спри я ти ре алі за ції па ра диг ми
сучас но го на вчан ня й ви хо ван ня, твор чій
са мо ре а лі за ції всіх учас ни ків на вчаль но-
ви хов но го про це су

Ме то дич на роз роб ка «Орга ні за ція
управ лін ської ді яль нос ті ке рів ни ка

шко ли у су час них умо вах»
Смаль На та лія Євти хі їв на, за ступ ник
дирек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
учи тель ан г лій ської мо ви, Но во во лин ська
шко ла № 7 Во лин ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ро бо та ди -
рек то ра шко ли сьо год ні по тре бує но во го
мис лен ня, що пов’яза не з про ник нен ням
ме нед ж мен ту в управ лін ську ді яль ність
керів ни ків за галь но ос віт ніх на вчаль них
закла дів

Стат тя «Пе да го гіч на діа гнос ти ка
функ ці о наль них еле мен тів на вчаль -

но-ви хов но го про це су»
Тяг ни ряд но Те тя на Пав лів на, ди рек тор гім -
на зії, Роз со шен ська гім на зія Пол тав сько го
р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
автор ка опи сує ме то ди ки діа гнос ти ки ре -
зуль та тив нос ті ро бо ти учи те ля та уч нів, які
ґрун ту ють ся на кіль кіс но-якіс них по каз -
никах: від со ток від мін ни ків; сту пінь на -
вченос ті уч нів; якість знань; ко е фі ці єнт
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засво єн ня; ак тив на гро ма дян ська по зи ція;
діа гнос ти ка ком пе тен т нос тей ви пус к ни ка

Ме то дич на роз роб ка «По бу до ва сис -
те ми внут ріш ньо ш кіль но го кон т ро лю

за ста ном на вчаль но-ви хов но го про це су
су час но го ЗНЗ»
Швець Оле на Ми хай лів на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
Дмит рів ський НВК Оча ків сько го р-ну Ми -
ко ла їв ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ме тою внут -
ріш ньо го кон т ро лю є ство рен ня сис те ми
діа гнос ти ки ста ну фун к ці о ну ван ня і ди на -
мі ки роз вит ку на вчаль но го за кла ду для ви -
яв лен ня та по пе ред жен ня фак то рів і умов,
які не га тив но впли ва ють на ви ко нан ня ним
пок ла де них пов но ва жень

Англій ська мо ва

Ме то дич на роз роб ка «Про гра ма
факуль та ти ву «Англій ська мо ва для

ді ло во го спіл ку ван ня» для 10-х — 11-х
класів
Сер гє є ва Оле на Оле гів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви; Лас ко ва Іри на Оле гів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Ма рі у поль ський
НВК «Шко ла-лі цей ін фор ма цій них тех но -
ло гій» № 69 До нець кої обл.
Ано та ція: Про гра ма кур су має на ме ті ово -
ло дін ня ус ни ми та пись мо ви ми мов лен нє -
ви ми зраз ка ми в те ма тич них рам ках біз нес-
сфе ри, роз ви ток основ ети ке ту ді ло во го
спіл ку ван ня та зба га чен ня лек сич но го за па -
су че рез роз ши рен ня си ту а цій спіл ку ван ня
в ді ло вій сфе рі

Роз роб ка уро ку «Вплив на уко во-тех -
ніч но го про гре су на жит тя лю ди ни

і до вкіл ля» з ан г лій ської мо ви в 11-му
класі
Абаш ник Люд ми ла Андрі їв на, ви кла дач ан -
г лій ської мо ви, Куп’ян ське ви ще про фе сій -
не учи ли ще № 27 Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по пов ню ва ти слов ни ко вий
за пас уч нів; удос ко на лю ва ти на вич ки ус но -
го мов лен ня, чи тан ня, ауді ю ван ня, пись ма;
по гли би ти знан ня з те ми «При ро да і до вкіл -
ля»; учи ти пре зен ту ва ти ма те рі ал, уза галь -
ню ва ти

Роз роб ка уро ку «London. Imaginary
sightseeing tour to London» з ан г лій ської
мо ви у 8-му кла сі
Баб’юк Іри на Ро ма нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Кут ська шко ла Ко сів сько го р-ну
Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся)

Роз роб ка уро ку «Екс тре маль ний
спорт» з ан г лій ської мо ви в 7-му кла сі
Бі ла нен ко Люд ми ла Ва си лів на, учи тель іно -
зем ної мо ви, Бі ло цер ків ська шко ла № 22
Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
to develop students’ language on the topic; to
practise using new vocabulary on the topic; to
improve students’ listening, reading, speaking
and writing skills; to practise using the gerund;
to practise students’ communicative skills in
pair and group work; to develop students’
creative thinking

Роз роб ка уро ків «Екс тре маль ний
спорт. Екс тре маль ні спортс ме ни»

з ан  г лій ської мо ви в 7 - му кла сі
Бі ла нен ко Люд ми ла Ва си лів на, учи тель іно -
зем ної мо ви, Бі ло цер ків ська шко ла № 22
Київ ської обл.
Ано та ція: Пла ни-кон с пек ти уро ків на за яв -
ле ну те му

Р о з  р о б  к а у р о  к у « Е к с  т р е  м а л ь  н і
спортс ме ни» з ан г лій ської мо ви в 7-му

кла сі
Бі ла нен ко Люд ми ла Ва си лів на, учи тель іно -
зем ної мо ви, Бі ло цер ків ська шко ла № 22
Київ ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме діа -
п ре зен та ція до да єть ся). Objectives: to
improve students’ listening, reading, speaking
and writing skills; to practise students’ co m mu -
nicative skills in group work; to practise using
relative pronouns and extreme adjectives

Роз роб ка уро ку «По ри ро ку і по го да»
з ан г лій ської мо ви в 5-му кла сі
Бо га чо ва Іри на В’ячес ла вів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ні жин ська шко ла № 15 Чер -
ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ак ти ву ва ти та сис те -
ма ти зу ва ти ви вче ний ма те рі ал, удос ко на -
лю ва ти вмін ня вес ти бе сі ду у зв’яз ку з си ту -
а цією

Роз роб ка за хо ду «English Connects
People» для 5-х — 8-х кла сів
Бой ко Ал ла Ми хай лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ро маш ків ська шко ла Ро кит нян -
сько го р-нуКи їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Aims: to teach the pupils to operate
the learnt lexis in oral speech, to train pupils to
sing English songs, to develop the abilities in
oral speech, the skills of reading

Роз роб ка уро ку «Мо ва ті ла» з ан г лій -
ської мо ви в 9-му кла сі
Вер ка со ва Люд ми ла Іго рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ве ли ко пи са рів ська спе ці а лі -
зо ва на шко ла іме ні Ге роя Ра дян сько го Со ю -
зу І. М. Се ре ди Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
learn to use vocabulary on the theme; develop
listening and reading skills; practice oral
dialogue speech while making request; find
out some cultural differences in using gestures

Роз роб ка уро ку «Spring Holidays.
Martisor» з ан г лій ської мо ви в 7-му

та 10-му кла сі
Віт ков ска Л. В., Ру ба нік Т. М., учи те лі ан г -
лій ської мо ви, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 173.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
фор му ва ти на вич ки чи тан ня тек с тів, на вич -
ки ауді ю ван ня, умін ня ус но го мо но ло гіч но -
го мов лен ня; удос ко на лю ва ти на вич ки
вжи ван ня пи таль них кон ст рук цій у ме жах
те ми «Свя та»

Роз роб ка уро ку «Олім пій ські іг ри» з ан -
г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Во ло шин Ві та лій Ми ко лай о вич, ви кла дач
ан г лій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Ба ра нів ський про фе сій ний лі цей Жи то -
мир ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на ли ти на вич -
ки ус но го мов лен ня, чи тан ня, по гли би ти
та сис те ма ти зу ва ти знан ня і на вич ки з те ми
«Sport» та вмін ня ви ко рис то ву ва ти їх
в прак тич ній ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Meals» з ан г лій ської
мо ви в 10-му кла сі

Га пон Те тя на Ана то лі їв на, учи тель іно зем -
ної мо ви, При луць ка шко ла № 9 Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв лену
те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді -
ап ре зен та ція до да єть ся). Objectives: revision
of the vocabulary on the topic «Food»; pre -
sentation of student’s projects; deve lopment of
student’s reading, speaking and listening skills

Роз роб ка уро ку «Ви ди спор ту. Став -
лен ня до спор ту» з ан г лій ської мо ви

в 10-му кла сі
Дво ря но ва Те тя на Олек сан д рів на, ви кла дач
ан г лій ської мо ви, Про фе сій но-пе да го гіч -
ний ко ледж Глу хів сько го на ці о наль но го
уні вер си те ту ім. О. Дов жен ка, Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ак ти -
ві зу ва ти лек сич ні оди ни ці те ми «Спорт»;
удос ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня, ауді ю -
ван ня, ус но го мов лен ня; по гли би ти знан ня
з те ми; роз ви ва ти ува гу, уяву, ус не й пи сем -
не мов лен ня, твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти
куль ту ру спіл ку ван ня, ін те рес до здо бут тя
но вої ін фор ма ції, усві дом лен ня важ ли вос ті
за нят тя спор том як скла до вої здо ро во го
спо со бу жит тя

Роз роб ка уро ку «Особ ли вос ті ха рак те -
ру, тра ди цій та ети ке ту ан г лій ців» з ан г -
лій ської мо ви в 7-му кла сі
Де мі хо ва Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Охтир ська шко ла № 5
ім. Р. К. Ра пія Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — по вто ри ти й ак ти ві зу ва ти лек си ку
те ми; озна йо ми ти з но вою лек си кою та за -
крі пи ти її в ус но му мов лен ні; тре ну ва ти
в ауді ю ван ні та чи тан ні; фор му ва ти на вич -
ки діа ло гіч но го мов лен ня та го во рін ня

Роз роб ка уро ку «Укра їн ська на ці о -
наль на кух ня» з ан г лій ської мо ви в

7-му кла сі
Де ни сен ко Ка те ри на Юрі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Слов’ян ська шко ла № 16 До -
нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
знан ня з те ми; озна йо ми ти з тра ди ці я ми ук -
ра їн ської кух ні; роз ви ва ти мов ні на вич ки,
ін те лек ту аль ні, пі зна валь ні, твор чі здіб нос -
ті, мов ну здо гад ку; фор му ва ти ко му ні ка тив -
ну ком пе тен т ність; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве
став лен ня до на ці о наль них зви ча їв; на вчи -
ти пра цю ва ти в груп пах

Роз роб ка уро ку «Три по ко лін ня. Від но -
си ни в ро ди ні» з ан г лій ської мо ви в 11-му
кла сі
Зай це ва Ган на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ма рі у поль ська шко ла № 15
До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти уч нів ви слов -
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лю ва ти влас не став лен ня до проб лем но го
пи тан ня та до но си ти свою дум ку до ін ших
учас ни ків спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Embroidery as a symbol
of Ukraine» з ан г лій ської мо ви в 7-му кла сі
Іван ців Мар’яна Іго рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Львів ська шко ла № 5.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
students will be able to work successfully in
small groups and in pairs; practice topical
vocabulary; improve their reading, writing,
speaking and listening skills; reveal creativity,
develop imagination, broaden their mind and
learn more about their native culture

Роз роб ка уро ку «Ukrainian musicians
and singers» з ан г лій ської мо ви у 8-му

кла сі
Іль чен ко На та лія Ва си лів на, учи тель ан г лій -
ської мовм, Бі ло цер ків ська шко ла № 11 Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою.
Objectives: to train and improve the pupils’
speaking skill on the subject; to improve
pupils’ knowledge and ability to use the
language on the topic; to teach pupils to
communicate in groups; to develop their
speaking, listening and reading skills

Роз роб ка уро ку «Ukrainian Press» з ан г -
лій ської мо ви у 8-му кла сі
Іль чен ко На та лія Ва си лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Бі ло цер ків ська шко ла № 11 Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою.
Objectives: to give some information about
press in Ukraine; to develop pupils’ reading,
speaking, writing skills though various
activitives; to develop group work; to motivate
pupils to create the presentations

Роз роб ка уро ку «Take a break to Egypt»
з ан г лій ської мо ви у 8-му кла сі
Квач Іри на Ана то лі їв на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Кол ків ський НВК Ма не виць ко го р-ну
Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — озна йо ми ти уч нів з но ви ми лек -
сич ни ми оди ни ця ми з те ми «Take a break to
Egypt», за крі пи ти вмін ня скла да ти ре чен ня
з но ви ми сло ва ми в пев но му гра ма тич но му
ча сі

Роз роб ка уро ку «Клуб здо ров’я» з ан г -
лій ської мо ви в 5-му кла сі
Кон д ра тюк Оле на Вік то рів на, учи тель ан г -
лій ської і ні мець кої мо ви, Ма рі у поль ський
НВК «Гім на зія-шко ла № 27» До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти
вжи ван ня лек сич них оди ниць у гра ма тич -
них струк ту рах з ді єс ло вом «should»,
Present Simple Tense; ор га ні зу ва ти чи тан ня
тек с ту «English Bridge» уго лос з охоп лен -
ням йо го основ но го зміс ту; учи ти пра цю ва -
ти з рек лам ни ми ого ло шен ня ми, удос ко на -
лю ва ти на вич ки пи сем но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Ukraine is Our
Motherland» з ан г лій ської мо ви в 5-му

кла сі
Ко роль чук Оль га Ми ро сла вів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Ша тав ський НВК «За -

галь но ос віт ня шко ла І–ІІ сту пе нів, ко ле гі -
ум» Ду на є вець ко го р-ну Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — увес -
ти й ак ти ві зу ва ти но вий лек сич ний ма те рі -
ал; тре ну ва ти уч нів в ауді ю ван ні; фор му ва -
ти на вич ки ус но го мов лен ня роз ви ва ти
ко му ні ка тив ні здіб нос ті; за крі пи ти ви вче -
ний лек сич ний ма те рі ал на пись мі; ви хо ву -
ва ти ін те рес і по ва гу до кра ї ни, в якій
ми жи ве мо

Роз роб ка уро ку «Мо да та зна ме ни тос -
ті» з ан г лій ської мо ви в 9-му кла сі

Ку зик Оле на Вік то рів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Ки їв ський лі цей «На уко ва змі на».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — удос ко на лю ва ти
мов лен ня із за про по но ва ною мов ною си ту -
а цією; ак ти ві зу ва ти ви ко ри стан ня но во го
во ка бу ля ру; прак ти ку ва ти ус не си ту а тив не
мов лен ня; тре ну ва ти уч нів у пра виль но му
ви ко ри стан ні від по від них гра ма тич них
струк тур (modals of speculation)

Роз роб ка уро ку «Education in Great
Britain, in Ukraine and in the USA» з ан -

г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Кузь мен ко Ні на Ми ко ла їв на, ви кла дач ан г -
лій ської мо ви, Шос т кин ський центр ПТО
Сум ської обл.
Ано та ція: The objectives of our lesson are: to
revise and use key vocabulary on the topic, to
practice reading and speaking skills on the
topic, to talk about education, subjects, time
table to compare education in Ukraine, in
Great Britain and the USA, to learn to work in
groups and help classmates

Роз роб ка уро ку «We like travelling»
Куш нір На та лія Ва си лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Хмель ницький тех но ло гіч ний
ба га то про філь ний лі цей ім. А. Ма зу ра.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ак ти ві зу -
ва ти ви вчен ня лек сич них оди ниць і мов них
зраз ків, ство ри ти умо ви для за сто су ван ня
знань в на вчаль них си ту а ці ях

Стат тя «Ме то дич ні ре ко мен да ції що до
ство рен ня пре зен та цій» для 10-х кла сів
Лас ко ва Іри на Оле гів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ма рі у поль ський НВК «Шко ла-
лі цей ін фор ма цій них тех но ло гій» № 69 До -
нець кої обл.
Ано та ція: У ме то дич них ре ко мен ді ці ях роз -
кри то особ ли вос ті ство рен ня муль ти ме дій -
йних пре зен та цій для уро ків ан г лій ської
мо ви

Роз роб ка уро ку «Що руй нує на шу пла -
не ту?» з ан г лій ської мо ви в 9-му кла сі
Ло гі но ва Анто ні на Юрі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, При луць ка шко ла № 14 Чер ні -
гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз ви ва ти
на вич ки чи тан ня, мо но ло гіч но го та діа ло -
гіч но го мов лен ня, роз ви ва ти твор чий по -
тен ці ал уч нів, умін ня від шу ку ва ти не об хід -
ну ін фор ма цію та вес ти дис ку сію; роз ши -
ри ти знан ня про еко ло гіч ні проб ле ми
сьо го ден ня

Роз роб ка уро ку «Cultural guideline:
The Way We Celebrate Birthdays» з ан г -

лій ської мо ви в 7-х — 8-х кла сах

Ма лій Світ ла на Ярос лав на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ні ко поль ська гім на зія № 15
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Students will need to understand the
difference of holiday traditions in different
cultures and why they happen

Ме то дич на роз роб ка «Ме то ди та
прий о ми ви кла дан ня гра ма ти ки на

уро ках ан г лій ської мо ви»
Мо ро зо ва Люд ми ла Сер гі їв на, ви кла дач ан -
г лій ської мо ви, Біл го род-Дніс т ров ське пе -
да го гіч не учи ли ще Оде ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка ана лі зує ін но ва цій ні
ме то ди ки ви кла дан ня гра ма ти ки ан г лій -
ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Здо ро ве хар чу ван ня»
з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Не че пу рен ко Вік то рія Ле о ні дів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Оде ська шко ла № 56.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
to practice the vocabulary to the topic,
Conditionals; to develop the pupils’ speaking,
reading and listening skills; to train the pupils
to use the topical materials in communication,
to develop their attention, memory and logical
and critical thinking; to develop the ability to
work co-operatively in pairs or small groups; to
teach them to follow the rules of healthy eating

Роз роб ка уро ку «Food» з ан г лій ської
мо ви в 6-му кла сі
Оприш ко Лі на Іва нів на, учи тель, Но во ай -
дар ська шко ла-гім на зія Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — пе -
ре ві ри ти рі вень за сво єн ня ма те рі а лу й рі -
вень гра ма тич них на ви чок; ак ти ві зу ва ти
рі вень умінь за сто со ву ва ти ви вче не в зна -
йо мих та змі не них си ту а ці ях; удос ко на лю -
ва ти різ ні ви ди мов лен нє вої ді яль нос ті;
фор му ва ти цін ніс ні орі єн ти ри до на вчаль -
но-пі зна валь ної ді яль нос ті уч нів; під ви щи -
ти со ці аль ний ста тус уч нів шля хом ство рен -
ня си ту а ції успі ху

Роз роб ка уро ку «Охо ро на на вко лиш -
ньо го се ре до ви ща» з ан г лій ської мо ви

в 9-му кла сі
Орлен ко Світ ла на Вік то рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ком па ні їв ське НВО Кі ро во -
град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
to activate lexical materials on the topic; to
develop students’ language skills; to develop
the skills of listening, reading and writing
through the interactive methods; to form
ability to make presentations; to control the
ability of working in pairs and groups; to
develop critical thinking and develop their
imagination; to teach students how to look
after the environment and to save our planet

Роз роб ка уро ку «За хист до вкіл ля» з ан -
г лій ської мо ви в 9-му кла сі
Пар хо мен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
ан г лій ської мо ви ви щої ква лі фі ка цій ної ка -
те го рії, Сум ська шко ла № 22.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти лек сич ний ма те рі ал
з те ми, роз ви ва ти на вич ки ус но го мов лен -
ня, чи тан ня, пись ма; на вча ти уза галь ню ва -
ти ін фор ма цію, ви слов лю ва ти свою точ ку
зо ру що до за хис ту до вкіл ля, спів пра цю ва ти
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в гру пах; роз ви ва ти мов лен нє ву ре ак цію,
мов ну здо гад ку, пі зна валь ні ін те ре си уч нів,
куль ту ру спіл ку ван ня; ви хо ву ва ти еко ло гіч -
ну сві до мість, за галь ну куль ту ру, здат ність
спів пра цю ва ти в умо вах різ ни ці по гля дів

Роз роб ка уро ку «Seasons and the school
year» з ан г лій ської мо ви в 5-му кла сі
Пи жик Вік тор Бо ри со вич, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Вой нів ська шко ла Чу тів сько го
р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му на яко му уч ні за кріп лять мов ні по -
нят тя сфе ри спіл ку ван ня «Nature and
weather»; ви слов лю ва ти муть влас ну дум ку
із при во ду улюб ле ної по ри ро ку; удос ко на -
лять умін ня твор чо пра цю ва ти в гру пах;
роз ши рять свої знан ня про по ри ро ку; —
опа ну ють по каз влас них про ек тів із те ми
«Seasons and the school year»

Роз роб ка уро ку «Ство рен ня влас но го
сти лю одя гу» з ан г лій ської мо ви в 9-

му кла сі
Под зер ка На та ля Ва си лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Со ле дар ська шко ла № 13 з по -
глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви
Бах мут сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ор га ні зу ва ти мо но ло -
гіч не мов лен ня у зв’яз ку із за про по но -
ваною си ту а цією; ор га ні зу ва ти чи тан ня
тек с ту з пов ним ро зу мін ням про чи та но го;
удос ко на лю ва ти на вич ки вжи ван ня Word
Builder: Word Pairs у мо но ло гіч но му мов -
лен ні уч нів

Роз роб ка уро ку «По до ро жу є мо ра зом»
з ан г лій ської мо ви в 6-му кла сі
Про ко пен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Ні жин ська шко ла
№ 15 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти ро би ти по ві -
дом лен ня на осно ві мов лен нє вої си ту а ції;
на вчи ти чи та ти і ро зу мі ти текст, який міс -
тить окре мі не зна йо мі еле мен ти; тре ну ва ти
в на пи сан ні лис тів ки; ак ти ві зу ва ти вжи ван -
ня лек си ко-гра ма тич них форм до те ми; тре -
ну ва ти в от ри ман ні ві део ін фор ма ції; пе ре -
ві ри ти ро зу мін ня най більш зна чу щої час ти -
ни ін фор ма ції

Роз роб ка уро ку «Going Green» з ан г лій -
ської мо ви в 11-му кла сі
Пта хо ва Люд ми ла Вік то рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Хер сон ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 57 з по глиб ле ним ви вчен ням іно -
зем них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ак ти ві зу ва ти ви вче -
ний лек сич ний ма те рі ал з те ми, роз ви ва ти
уяву та вмін ня об го во рю ва ти пи тан ня сто -
сов но те ми уро ку, прак ти ку ва ти уч нів у ро -
бо ті з не під го тов ле ним тек с том та ауді ю -
ван ні; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди й до -
вкіл ля

Роз роб ка уро ку «Пам’ят ки Укра ї ни»
з ан г лій ської мо ви у 8-му кла сі

Ри жук Євге нія Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Кри во різь ка спе ці а лі зо ва на
шко ла № 71 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, нва чаль на ме та яко го — ак ти ві -
зу ва ти ви вче ну лек си ку, на вча ти роз піз -
на ва ти її в за пи сі, вжи ва ти у ре чен нях, за -
крі пи ти гра ма тич ний ма те рі ал

по пе ред ніх уро ків, пе ре ві ри ти обі зна -
ність уч нів з гео гра фіч ним по ло жен ням,
іс то рією кра ї ни ви учу ва ної мо ви у по рів -
нян ні з Укра ї ною; а та кож із куль тур ни ми
пам’ят ка ми, став лен ням ук ра їн ців до
своєї іс то рії та мо ви

Роз роб ка уро ку «Memory» з ан г лій -
ської мо ви в 10-х — 11-х кла сах

Са він ков Та рас Євге ній о вич, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Жи то мир ський мі ський лі -
цей при ЖДТУ.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
to involve students in talking and discussion
encouraging free expression of opinions and
ideas; to develop students’ speaking, reading
and listening skills; to broaden students’ gene -
ral outlook; to prepare students to inde pen -
dent testing; to put emphasis on the im por tan -
ce of healthy life style

Роз роб ка уро ку «Кі но, те ле ба чен ня»
з ан г лій ської мо ви в 7-му кла сі
Са ла ма ті на Іри на Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Бер дян ська шко ла № 1 За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти ком пе тен т нос ті ви ко -
ристо ву ва ти мов ний слов ни ко вий за пас;
пра виль но ко рис ту ва ти ся гра ма тич ни ми
ре сур са ми мо ви; усві дом лю ва ти й кон т ро -
лю ва ти ор га ні за цію зміс ту; умі ти ви ко рис -
то ву ва ти ви ра зи ввіч ли вос ті, при слів’я; зна -
ти прин ци пи ор га ні за ції, ви ко ри стан ня
та узгод жен ня ви слов лю вань

Роз роб ка уро ку «Travelling. Travel
broadens the mind» з ан г лій ської мо ви в 11-
му кла сі
Се ме нен ко Оле на Ва ле рі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, За по різь ка спе ці а лі зо ва на
шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням хі мії
та біо ло гії № 72.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
to activate the topic related lexis; to motivate
learners to free speaking and exchanging
opinions; to develop students’ skills in
listening, reading and speaking; to enrich
students’ knowledge about opportunities of
travelling; to cultivate students’ aesthetic
tastes; to develop students skills in making
Power Point Presentation; to develop students’
memory and attention

Ме то дич на роз роб ка «Елек т рон ний
зо шит «Ді ло ва ан г лій ська» для 10-х

кла сів
Сер гє є ва Оле на Оле гів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ма рі у поль ський НВК «Шко ла-
лі цей ін фор ма цій них тех но ло гій № 69» До -
нець кої обл.
Ано та ція: У роз роб ці по да но лек сич ні, мов -
лен нє ві та гра ма тич ні впра ви, чи тан ня,
пись мо та пе ре вір ка до маш ньо го за вдан ня

Роз роб ка уро ку «Ха рак тер мо го дру га»
з ан г лій ської мо ви в 6-му кла сі
Уголь ко ва Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Кри во різь ка шко ла
№ 92 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти ко му ні ка -
тив ну ком пе тен цію уч нів з ви вче ної те ми;
учи ти са мо стій но здо бу ва ти по тріб ну ін -
фор ма цію з тек с ту; фор му ва ти кри тич не
мис лен ня; роз ви ва ти на вич ки чи тан ня й ус -
но го мов лен ня; ви хо ву ва ти цін ніс не став -
лен ня до се бе і до лю дей

Роз роб ка уро ку «На вчан ня та до звіл ля
уч нів. Роз ви ток ак тив но го гра ма тич но го
мі ні му му»
Чер ні єн ко Ка те ри на Юрі ів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Кри во різь ка шко ла № 79
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ак ти ві зу ва ти лек си ку
те ми; роз ви ва ти ін те рес до пред ме ту та під -
три му ва ти ви со кий рі вень мо ти ва ції до ви -
вчен ня ан г лій ської мо ви; на вчи ти прак тич -
но за сто со ву ва ти гра ма тич ні кон ст рук ції
(по бу до ва ре чень за до по мо гою to be going
to, по бу до ва ре чень у Present Simple)

Роз роб ка за хо ду «Halloween» для 5-х
кла сів
Чер няв ська Оль га Іго рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Доб ро піль ський НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів № 7 —
дошкіль ний на вчаль ний за клад» До нець -
кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ово ло ді ти
мов ни ми за со ба ми для здій с нен ня ін шо -
мов но го спіл ку ван ня; ак ти ві зу ва ти ко му ні -
ка тив ні та ар тис тич ні здіб нос ті, твор чий ха -
рак тер у ді тей, роз ви ва ти пам’ять; ви хо ву -
ва ти по ва гу до тра ди цій ан г ло мов них кра їн,
ін те рес до кра ї ни, мо ву якої ви вча ють,
до по даль шо го ви вчен ня ан г лій ської мо ви

Роз роб ка уро ку «English banknotes»
з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Ше пе лє ва Люд ми ла Бо ри сів на, ви кла дач
ан г лій ської мо ви, Но во ка хов ський при ла -
до бу дів ний тех ні кум Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ак ти ві зу ва ти лек сич -
ні оди ни ці те ми за до по мо гою си но ні мів
у го во рін ні та роз піз на ван ні їх в чи тан ні; пе -
ре ві ри ти вмін ня скла да ти ус не по ві дом лен -
ня за схе мою; роз ви ва ти вмін ня ауді ю ван -
ня; про дов жу ва ти роз ви ва ти вмін ня пе ре -
кла ду та фор му ва ти лек сич ні знан ня

Астро но мія

Роз роб ка уро ку «Основ ні ха рак те рис -
ти ки пла нет зем ної гру пи та пла нет-гі -

ган тів» з ас т ро но мії в 11-му кла сі
За го руль ко Люд ми ла Ва си лів на, ви кла дач
фі зи ки та ас т ро но мії, Біл го род-Дніс т ров -
ський дер жав ний аг рар ний тех ні кум Оде -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти й сис те -
ма ти зу ва ти знан ня про особ ли вос ті пла нет
Со няч ної сис те ми, їх ні фі зич ні ха рак те рис -
ти ки, уста но ви ти при чи но во-на слід ко ві
зв’яз ки явищ у Со няч ній сис те мі; сфор му -
ва ти по нят тя про пла не ти як кла си кос міч -
них тіл

Біо ло гія

Роз роб ка уро ку «Вплив лю ди ни на до -
вкіл ля» з біо ло гії в 11-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Ба ра нов ська Та ма ра Во ло ди ми рів на, учи -
тель біо ло гії, Ки їв ська ве чір ня (змін на) спе -
ці аль на шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
сфор му ва ти по нят тя про еко ло гіч не
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мислен ня, з’ясу ва ти по зи тив ний і не га тив -
ний вплив ан т ро по ген но го чин ни ка на стан
біо сфе ри, сха рак те ри зу ва ти прак тич ні дії
лю ди ни із за без пе чен ня еко ло гіч но ста біль -
но го сус піль ст ва

Роз роб ка уро ку «Пло ди. По ши рен ня
пло дів та на сін ня» з біо ло гії в 7-кла сі

Вер гун Те тя на Іва нів на, учи тель біо ло гії,
еко ло гії, Бро вар ська шко ла № 10 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — на зи ва ти спо со би по ши рен ня на -
сін ня та пло дів, на во ди ти при кла ди рос лин
з різ ни ми спо со ба ми по ши рен ня на сін ня
і пло дів, зна ти га лу зі прак тич но го ви ко ри -
стан ня на сін ня і пло дів лю ди ною

Роз роб ка уро ку «По ве дін ка тва рин
у при ро ді, ме то ди її до слід жен ня» з біо ло -
гії в 7-му кла сі
Вер гун Те тя на Іва нів на, учи тель біо ло гії,
еко ло гії, Бро вар ська шко ла № 10 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — сфор му ва ти знан ня про біо ло гіч ні
осно ви фор му ван ня по ве дін ки тва рин
у при ро ді; озна йо ми ти з фор ма ми по ве дін -
ки тва рин та ме то да ми її ви вчен ня; фор му -
ва ти ін фор ма цій ну ком пе тен т ність, умін ня
са мо стій но ко рис ту ва ти ся Інтер не том і до -
дат ко вою лі те ра ту рою

Роз роб ка уро ку «Во до рос ті» з біо ло гії
в 6-му кла сі
Гри цай Люд ми ла Іва нів на, учи тель біо ло гії,
Охтир ська шко ла № 1 Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — озна йо ми ти з ха рак те рис ти кою
во дорос тей, особ ли вос тя ми їхньої бу до ви,
про це са ми жит тє ді яль нос ті, спо со ба ми
роз мно жен ня, по ши рен ням, еко ло гією,
зна чен ням у при ро ді й жит ті лю ди ни;
сформу ва ти чіт ке ро зу мін ня по нят тя «ви щі
рос ли ни»; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти,
по рів ню ва ти, ви слов лю ва ти свої дум ки, ро -
би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти охай ність під
час ви ко нан ня до слід жен ня, бе реж не став -
лен ня до об лад нан ня

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня еко ло гіч -
ної ха рак те рис ти ки міс це вих ви дів рос лин
і тва рин» з біо ло гії в 11-му кла сі
Да нич Ма ри на Во ло ди ми рів на, учи тель біо -
ло гії, Ріп кин ська гім на зія Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ви ко рис то ву ва ти ра -
ні ше от ри ма ні знан ня з кур су; роз ви ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти, ро би ти уза галь нен ня
та ви снов ки; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став -
лен ня до всіх жи вих ор га ніз мів

Роз роб ка уро ку «Гу мо раль на ре гу ля -
ція фі зіо ло гіч них фун к цій. Прин ци пи

ро бо ти ен до крин ної сис те ми» з біо ло гії
в 9-му кла сі
Дзю ба Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель
біо ло гії, еко ло гії, Ко рос тен ська шко ла № 2
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, очі ку ва ні ре -
зуль та ти яко го — по яс ню ва ти прин ци пи
ро бо ти ен до крин ної сис те ми; на зи ва ти за -

ло зи внут ріш ньої та змі ша ної сек ре ції, міс -
це роз та шу ван ня за лоз внут ріш ньої в ор га -
ніз мі лю ди ни; на зи ва ти гор мо ни, які ви ді ля -
ють за ло зи внут ріш ньої та змі ша ної сек ре -
ції; на зи ва ти ен до крин ні за хво рю ван ня

Роз роб ка уро ку «Діа гнос ту ван ня та ко -
ре гу ван ня вад роз вит ку лю ди ни» з біо ло гії
в 11-му кла сі
До бош Га ли на Сте па нів на, ви кла дач біо ло -
гії, Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи ли ще
№ 19 Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з по нят тя ми «ва ди роз вит -
ку», «врод же ні ва ди», ви да ми врод же них
вад; по гли би ти знан ня про діа гнос ту ван ня
вад роз вит ку лю ди ни та їх ко рек цію; з по -
нят тям «кон т ра цеп ція», ви да ми кон т ра цеп -
ції, її зна чен ням; роз ви ва ти мис лен ня уч нів,
на вич ки са мо ос ві ти, умін ня ви слов лю ва ти
свою дум ку; ви хо ву ва ти сві до ме став лен ня
до ста те во го жит тя і на род жен ня ді тей

Роз роб ка уро ку «Ци то ло гія — на ука
про бу до ву клі ти ни. Ме то ди ци то ло -

гіч них до слід жень» з біо ло гії в 10-му кла сі
Зав го род ня Світ ла на Ми ко ла їв на, ви кла дач
біо ло гії, Ро мен ський ко ледж Ки їв сько го на -
ці о наль но го еко но міч но го уні вер си те ту,
Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
роз ши ри ти уяв лен ня про іс то рію ви вчен ня
клі тин; роз гля ну ти основ ні ме то ди та особ -
ли вос ті їх ви ко ри стан ня для до слід жен ня
різ них ти пів клі тин

Роз роб ка уро ку «Кро во обіг. Бу до ва сер -
ця» з біо ло гії в 9-му кла сі
За род нюк Окса на Андрі їв на, учи тель біо ло -
гії, Но во град-Во лин ська шко ла № 9 Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — об го во ри ти зна чен ня кро во обі гу
у жит тє ді яль нос ті; сфор му ва ти знан ня про
бу до ву сер ця; озна йо ми ти з влас ти вос тя ми
сер це во го м’яза, роз ви ва ти ін фор ма цій ну
ко ме тен ці ю цію, умін ня кри тич но мис ли ти,
по рів ню ва ти, уза галь ню ва ти ви хо ву ва ти
усві дом ле не став лен ня до сво го здо ров’я

Ме то дич на роз роб ка «Ви дат ні біо ло ги
Укра ї ни» для 10-х — 11-х кла сів

Зі лін ська Те тя на Ле о ні дів на, Єрмо лен ко
Ро ман Ва ле рій о вич, ви кла да чі, Бер ди чів -
ський ко ледж про мис ло вос ті, еко но мі ки
та пра ва Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Ро бо та має на ме ті по пу ля ри за -
цію при род ни чих на ук шля хом ві зу а лі за ції
до сяг нень віт чиз ня них біо ло гів. З ме тою
по ши рен ня ін фор ма ції про до сяг нен ня віт -
чиз ня них при ро до дос лід ни ків ка лен дар го -
ту вав ся са ме у фор мі комп’ютер ної про гра -
ми, яка зна йо мить з ви дат ни ми біо ло га ми
і спо ну кає до влас них до слід жень

Роз роб ка уро ку до Все світ ньо го дня
за хис ту тва рин з біо ло гії в 7-му кла сі

Кі ди ба Окса на Ва си лів на, учи тель біо ло гії,
Дніп ров ська шко ла № 117.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-тур ні ру
юних зоо ло гів, ме та яко го — роз ши рен ня
знань про тва рин, ви хо ван ня не бай ду жо го
став лен ня до проб лем охо ро ни на вко лиш -
ньо го при род но го се ре до ви ща; за ці кав лен -
ня і роз ви ток об да ро ва них ді тей; фор му ван -

ня гро ма дян ської по зи ції що до за хис ту до -
вкіл ля, лю бо ві до рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Квіт ка — ор ган ста -
те во го роз мно жен ня» з біо ло гії в 6-му

кла сі
Ли по вий Сер гій Ві та лій о вич, учи тель біо ло -
гії, Жи то мир ська шко ла № 21.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — озна йо ми ти з бу до -
вою квіт ки, на вчи ти впіз на ва ти час ти ни
квіт ки та різ ні ти пи кві ток; роз ви ва ти
вміння опи су ва ти, по рів ню ва ти квіт ки та їх
час ти ни, ро би ти від по від ні ви снов ки; роз -
ви вати кри тич не та ло гіч не мис лен ня; ви хо -
ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до квіт ко вих
рос лин та на вко лиш ньо го се ре до ви ща

Роз роб ка уро ку «Па по ро ті» з біо ло гії
в 6-му кла сі

Облам ська Окса на Іва нів на, учи тель біо ло -
гії, Сум ська шко ла № 19 іме нім. С. Не сте -
ров сько го.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — озна йо ми ти уч нів з усклад -
нен ням в бу до ві па по ро тей, при сто су ван -
ням до умов іс ну ван ня; по гли би ти уяв лен ня
про ви щі спо ро ві рос ли ни

Роз роб ка уро ку «Фо то син тез як ха рак -
тер на особ ли вість рос лин» з біо ло гії в 6-му
кла сі
Та ран Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель біо ло -
гії, Енер го дар ська шко ла № 7 За по різь -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
про дов жу ва ти фор му ва ти по нят тя про
жив лен ня рос лин; по зна йо ми ти з по віт ря -
ним спо со бом жив лен ня; роз кри ти сут ність
про це су фо то син те зу та йо го зна чен ня для
жит тя на Зем лі

Ме то дич на роз роб ка «Тва ри ни» з біо -
ло гії в 7-му кла сі

Ткач Во ло ди мир Пет ро вич, пе да гог-ор га ні -
за тор, За вал лів ське НВО «За галь но ос віт ня
шко ла І–ІІІ сту пе нів» Гай во рон сько го р-ну
Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці за прол по но ва но вір ші
для ви ко ри стан ня як до дат ко вий ма те рі ал
для кра що го за сво єн ня ма те рі а лу

Роз роб ка уро ку «Істо рія ви вчен ня клі -
тин. Ме то ди ци то ло гіч них до слід -

жень» з біо ло гії в 10-му кла сі
То ми лець Те тя на Олек сан д рів на, учи тель
біо ло гії, При луць ка шко ла № 14 Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — озна йо ми ти з іс то рією
ви вчен ня клі тин; сха рак те ри зу ва ти ме то ди
ци то ло гіч них до слід жень; роз ви ва ти вмін ня
ви ді ля ти го лов не в ма те рі а лі, са мо стій но
здо бу ва ти знан ня; про дов жу ва ти фор му ва -
ти біо ло гіч ну мо ву; спри я ти вста нов лен ню
при чи но во-на слід ко вих зв’яз ків між яви ща -
ми; ви хо ву ва ти ін те рес до пред ме та

Роз роб ка уро ку «За хво рю ван ня ор га -
нів ди хан ня» з біо ло гії в 9-му кла сі

Че ред ни чен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи -
тель біо ло гії, Бер дян ська шко ла За по різь -
кої обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по зна йо ми ти з основ ни ми за -
хво рю ван ня ми ди халь ної сис те ми, ме то да -
ми їх про фі лак ти ки; на вчи ти за сто со ву ва ти
знан ня для збе ре жен ня влас но го здо ров’я;
з’ясу ва ти вплив шкід ли вих зви чок на ор га -
нізм лю ди ни; сфор му ва ти на вик са мо стій -
но го по шу ку, об роб ки, сис те ма ти за ції
та ана лі зу біо ло гіч ної ін фор ма ції; удос ко на -
лю ва ти на вич ки ро бо ти з ін тер нет-ре сур -
сом, скла дан ня пре зен та цій

Роз роб ка уро ку «Не клі тин ні фор ми
жит тя. Ві ру си та прі о ни» з біо ло гії

в 10-му кла сі
Чер нець ка Ва лен ти на Олек сан д рів на, ви -
кла дач, Бер ди чів ський пе да го гіч ний ко -
ледж Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
сфор му ва ти знан ня про ві ру си; роз гля ну ти
особ ли вос ті бу до ви, жит тє ві цик ли та різ но -
ма ніт ність ві ру сів, мож ли ві шля хи по яви ві -
ру сів на пла не ті; да ти по нят тя ві рі он, бак те -
рі о фаг, прос ті та склад ні ві ру си; озна йо ми -
ти з особ ли вос тя ми ві ро ї дів та прі о нів, які
від різ ня ють їх від зви чай них ві ру сів; роз -
кри ти ме ха ніз ми їх ви ник нен ня

Роз роб ка уро ку «Сис те ма кро во обі гу.
Сер це: бу до ва та фун к ції. Ро бо та сер ця»
з біо ло гії у 8-му кла сі
Штець Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель біо ло гії,
То рець ка шко ла № 17 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз кри ти
зна чен ня кро во обі гу в жит тє ді яль нос ті ор -
га ніз му лю ди ни; роз гля ну ти особ ли вос ті
бу до ви сер ця та йо го зв’язок з ви ко ну ва ни -
ми фун к ці я ми; по ка за ти, що сис те ма кро во -
обі гу прой ш ла склад ний ево лю цій ний роз -
ви ток

Ви хо ван ня

Роз роб ка за хо ду «Зро біть доб ро ближ -
ньо му» для 10-х — 11-х кла сів
Глю зіць ка Ва лен ти на Ми ко ла їв на,; Та ра -
сен ко Те тя на Дмит рів на, ви кла да чі еко но -
міч них дис цип лін, Хо роль ський аг ро про -
мис ло вий ко ледж Пол тав ської дер жав ної
аг рар ної ака де мії, Пол тав ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по яс ни ти,
що лю ди по хи ло го ві ку є час ти ною на шо го
сус піль ст ва, яким по тріб но при ді ля ти біль -
ше ува ги; при ві та ти лю дей по хи ло го ві ку
з но во річ ни ми свя та ми, по ка за ти пік лу ван -
ня, доб ро зич ли вість, ство ри ти свят ко вий
на стрій

Роз роб ка «Зав ж ди йди до ро гою доб ра»
для 3-х кла сів
Дмит ри ко ва Оле на Во ло ди ми рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо -
ти; Рос ляк Альо на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 80.
Ано та ція: Еко ло гіч на вір шо ва на каз ка

Роз роб ка за хо ду «Світ про фе сій» для
3-х кла сів
Ба ла є ва На дія Олек сан д рів на, учи тель,
Кри во різь ка шко ла № 66 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -

го — по ши ри ти уяв лен ня про про фе сії лю -
дей, ре зуль та та ми пра ці яких най час ті ше
ко рис ту ють ся в по всяк ден но му жит ті; по -
яс ни ти, що будь-яка про фе сія важ ли ва й
по тріб на; роз ши рю ва ти кру го зір; роз ви ва -
ти мис лен ня, ува гу, спо сте реж ли вість, кміт -
ли вість; ви хо ву ва ти лю бов і ша ноб ли ве
став лен ня до пра ці

Роз роб ка за хо ду «Скіль ки кош тує жа -
діб ність?» для 1-х — 4-х кла сів спе ці аль ної
шко ли
Го ро ди ська Юлія Юрі їв на, ви хо ва тель, Гір -
ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат По пас нян -
сько го р-ну Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз по віс ти про жа діб ність і ко -
рис ли вість, по яс ни ти від мін нос ті між жа -
діб ною лю ди ною і щед рою, ми ло сер д ною;
роз ши рю ва ти кру го зір, по пов ню ва ти ак -
тив ний слов ни ко вий за пас; вчи ти за сто со -
ву ва ти знан ня на прак ти ці, адек ват но ре -
агу ва ти на різ ні по бу то ві си ту а ції; ви хо ву -
ва ти доб ро ту, спів чут тя, ми ло сер дя

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
ду хов но го сві ту осо бис тос ті»

Гу дим На та лія Ми ко ла їв на, ви хо ва тель, Во -
ло ди мир-Во лин ська спе ці а лі зо ва на шко ла-
ін тер нат «Центр осві ти та со ці аль но-пе да -
го гіч ної під трим ки» Во лин ської обл.
Ано та ція: У ме то дич них ре ко мен да ці ях ви -
зна че но об’єк тив ні проб ле ми ви хо ван ня,
які за ле жать від про це су со ці а лі за ції,
усклад не но го со ці аль но-еко но міч ни ми змі -
на ми в сус піль ст ві

Ви хов ний за хід «Друж ні сто сун ки між
шко ля ра ми» для 1-х кла сів
Доб рян ська Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чап лин ська шко ла-гім -
на зія Хер сон ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — спри я ти згур ту ван ню клас но го ко лек -
ти ву і роз вит ку осо бис тос ті в ньо му; спря -
му ва ти ро бо ту на пра виль ний роз ви ток
емо цій ної сфе ри, ко му ні ка тив них здіб нос -
тей, мо раль но го ви хо ван ня; ви ро би ти ко -
рек цію хиб них уста но вок ди ти ни що до ото -
чен ня, до се бе са мої, по кра щи ти ду хов ний
стан шко ля рів, ви роб ля ти за галь но люд ські
мо раль ні якос ті

Роз роб ка за хо ду «Лю ди силь ні один од -
ним» для 9-х — 11-х кла сів
Дя чен ко Ла ри са Пет рів на, учи тель фі зи ки,
ма те ма ти ки, ас т ро но мії, Бі ло вод ська шко ла
Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз кри ти
по нят тя «друж ба»; фор му ва ти вмін ня оби -
ра ти ці льо ві та зміс то ві на ста но ви для сво їх
дій і вчин ків, прий ма ти рі шен ня; роз ви ва ти
ре флек сію, ко му ні ка тив ні, ор га ні за тор ські
здіб нос ті; ви хо ву ва ти мо раль но-етич ні
якос ті

Ме то дич на роз роб ка «Їх іме на ми на -
зва ли ву ли ці міс та Пол та ва»

Єль чен ко Юлія Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Аграр но-еко но міч ний ко ледж Пол тав ської
дер жав ної аг рар ної ака де мії, м. Пол та ва.
Ано та ція: До бір ка ма те рі а лів для про ве ден -
ня ком п лек су ви хов них го дин від по ві дає
основ ним на прям кам та за да чам Кон цеп ції
на ці о наль но-пат рі о тич но го ви хо ван ня сту -
дент ської мо ло ді

Щи ро вкло ня є мось Вам до зем лі.
Єль чен ко Юлія Ми ко ла їв на, ви кла дач,

Аграр но-еко но міч ний ко ледж Пол тав ської
дер жав ної аг рар ної ака де мії, м. Пол та ва.
Ано та ція: У збір ни ку по да но роз по ві ді про
ви кла да чів Аграр но-еко но міч но го ко лед жу
Пол тав ської дер жав ної аг рар ної ака де мії,
лю дей, які за раз пе ре бу ва ють на за слу же -
но му від по чин ку (на осно ві їх ніх ав то біо -
гра фіч них роз по ві дей), але ко жен день де -
ся ти літ тя ми своєю не по міт ною пра цею
ство рю ва ли ко ледж, бу ли осно вою йо го
і за вдя ки чи їй ко лек тив ній пра ці він про іс -
ну вав так дов го

Роз роб ка за хо ду «Всі про фе сії важ ли -
ві — оби рай свою» для 4-х кла сів
Ко ро є до ва На дія Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 30 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
про про фе сії, тру до ві дії та зна ряд дя пра ці,
по гли би ти усві дом лен ня то го, що доб ро бут
кра ї ни при мно жу єть ся пра цею; ви кли ка ти
по чут тя по ва ги до тру дів ни ків і праг нен ня
сум лін но пра цю ва ти; спри я ти роз вит ку
тру до вої ак тив нос ті і пра цьо ви тос ті, ві ру
у свої си ли та ба жан ня здо бу ва ти знан ня

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
за галь но люд ських мо раль них цін нос -

тей у мо лод ших шко ля рів»
Ма ла ше вич Та ма ра Дмит рів на, ви хо ва тель
гру пи про дов же но го дня, Чер ня хів ська гім -
на зія Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Ме та до слід жен ня: ви яви ти пе да -
го гіч ні умо ви ви хо ван ня мо раль них цін нос -
тей ді тей мо лод шо го шкіль но го ві ку

Стат тя «На ці о наль но-пат рі о тич не ви -
хо ван ня шко ля рів»

Мар чен ко Оль га Ана то лі їв на, ме то дист ін -
фор ма цій но-ме то дич но го цен т ру, Інфор ма -
цій но-ме то дич ний центр від ді лу осві ти Вол -
но ва ської рай держ ад мі ніс т ра ції До нець -
кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що на галь ним є від род жен ня
в мо ло до го по ко лін ня мо ти ва ції до фор му -
ван ня гро ма дян ської від по ві даль нос ті за до -
лю своєї кра ї ни

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
ідей ко заць кої пе да го гі ки в сис те мі ви хов -
ної ро бо ти шко ли»
Су кон нік Те тя на Ста ніс ла вів на, за ступ ник
ди рек то ра шко ли з ви хов ної ро бо ти, Бі ло -
цер ків ська шко ла № 11 Ки їв ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти (до да єть ся ме ді ап ре зен та -
ція) ав тор ка пи ше, що ук ра їн ська ко заць ка
пе да го гі ка має мо гут ній освіт ньо-ви хов ний
по тен ці ал, який опи ра єть ся на куль тур но-
іс то рич ний фе но мен ук ра їн сько го ко -
зацтва

Ме то дич на роз роб ка «Доб ро по чи на -
єть ся з ди тин ст ва (з до сві ду ро бо ти ви хо -
ва те ля гру пи по дов же но го дня)»
Філь Оле на Арка ді їв на, ви хо ва тель ГПД,
Слов’ян ська шко ла № 13 До нець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що че рез гру,
чи тан ня та об го во рен ня ка зок, опо ві дань
ра зом з діть ми роз гля да ють ся та кі цін ніс ні
ка те го рії, як доб ро, со вість, со ром, ми ло сер -
дя, ве ли ко душ ність. Та ка ді яль ність сприяє
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фор му ван ню в мо лод ших шко ля рів ба жан -
ня ста ва ти кра щи ми

Роз роб ка за хо ду «По до рож міс том Доб -
ро ти» для 4-х кла сів
Ха нюк Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Грузь кий НВК Кри во різь -
ко го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій по ове ден ня клас ної го -
ди ни, ди дак тич на ме та якої — роз ши ри ти
уяв лен ня ді тей про мо раль не по нят тя «доб -
ро та»; фор му ва ти цін ніс не став лен ня до се бе
і до лю дей; вмін ня оці ню ва ти вчин ки; роз ви -
ва ти кри тич не мис лен ня, умін ня ви слов лю -
ва ти влас ну дум ку, від сто ю ва ти свої по гля ди

Стат тя «На ці о наль но-пат рі о тич не ви -
хо ван ня мо лод ших шко ля рів»
Ште фан Те тя на Олек сі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 19
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що на ці о наль но-пат рі о тич не
ви хо ван ня про ни зує на вчаль но-ви хов ний
про цес, по єд нує на ці о наль не, гро ма дян -
ське, мо раль не, ро дин но-сі мей не, ес те тич -
не, пра во ве, еко ло гіч не, фі зич не, тру до ве
ви хо ван ня, ба зу єть ся на на ці о наль ній іс то -
рії, знан ні та від сто ю ван ні сво їх прав, ви ко -
нан ні обов’яз ків, від по ві даль нос ті за май -
бут нє і доб ро бут кра ї ни

Ви ща осві та

Ме то дич на роз роб ка «Зв’язок цик ло -
вих ко мі сій з ви роб ниц т вом як за сіб під ви -
щен ня рів ня про фе сій но-прак тич ної під -
го тов ки сту ден тів»
Де ни сюк На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач
об лі ко вих дис цип лін; Ма ку ше вич Ал ла Іва -
нів на, ви кла дач еко но міч них дис цип лін,
Ко ледж тех но ло гій, біз не су та пра ва Схід -
но єв ро пей сько го на ці о наль но го уні вер си -
те ту іме ні Ле сі Укра їн ки.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав то ри пи шуть, що прак ти ка
сту ден тів — не від’єм на скла до ва про гра ми
під го тов ки фа хів ців. Во на є важ ли вою
та обов’яз ко вою лан кою під го тов ки ви со ко -
ква лі фі ко ва но го фа хів ця до май бут ньої ро -
бо ти, за без пе чен ня йо го кон ку рен тос п ро -
мож нос ті та мож ли вос ті пра цев лаш ту ван ня

Роз роб ка за нят тя «Ме ха нізм фун к ці о -
ну ван ня рин ку» з еко но міч ної те о рії

Ко гай чук Сні жа на Юрі їв на, ви кла дач;
Куль бі да Ле ся Сер гі їв на, ви кла дач, Він -
ниць кий транс пор т ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — роз кри ти зміст по -
нять «по пит» і «про по зи ція», ви зна чи ти
умо ви (фак то ри) їх фор му ван ня; сфор му ва -
ти «за кон по пи ту» та «за кон про по зи ції»;
роз гля ну ти ме ха нізм фор му ван ня рин ко вої
рів но ва ги та вста нов лен ня рів но важ ної ці -
ни, роз кри ти сут ність по нять «сте лі»
та «під ло ги» цін; роз ви ва ти на вич ки са мо -
стій но го мис лен ня, ін те лек ту аль ну сфе ру
осо бис тос ті; по кра щи ти еко но міч ну куль -
ту ру, роз ши ри ти еко но міч ний сві то гляд

Роз роб ка за нят тя «Вплив дос ко на лос -
ті тех но ло гіч но го про це су на без пе ку

пра ці в про кат но му ви роб ниц т ві» з кур сів
«Оброб ка ме та лів тис ком» та «Охо ро на
пра ці в га лу зі»

Маль це ва Альо на Во ло ди ми рів на, ви кла -
дач; Ізюм ська Світ ла на Тро хи мів на, ви кла -
дач-ме то дист, При дніп ров ський дер жав -
ний ме та лур гій ний ко ледж, м. Кам’ян ське
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го —ви хо ван ня ви со ко -
ква лі фі ко ва них фа хів ців з об роб ки ме та лів
тис ком та охо ро ни пра ці, спри я ти по зи тив -
ним зру шен ням у дер жа ві

Стат тя «Кре а тив ний під хід в про це сі
роз роб ки і ре алі за ції управ лін ських рі -
шень»
Ми ро нен ко Вік то рія Во ло ди ми рів на, ви -
кла дач-спе ці а ліст; Та ра сен ко Те тя на Дмит -
рів на, ви кла дач І ка те го рії, Хо роль ський аг -
ро про мис ло вий ко ледж Пол тав ської дер -
жав ної аг рар ної ака де мії, Пол тав ська обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що роз ви ток
твор чо го по тен ці а лу та йо го ре алі за ція
спри яють під ви щен ню ефек тив нос ті ді яль -
нос ті ор га ні за ції в ці ло му, а ви ко ри стан ня
ін стру мен тів кре а тив но го ме нед ж мен ту до -
зво ляє опе ра тив но й твор чо ви рі шу ва ти
склад ні за вдан ня в га лу зі пе ре да чі ін фор ма -
ції та ді євої по лі ти ки ор га ні за ції

Ме то дич на роз роб ка «Тех но ло гія при -
го ту ван ня хо лод них страв та за ку сок»

Сав чу ко ва Те тя на Ми хай лів на, ви кла дач
спе ці аль них дис цип лін; Бо га ти рьо ва Юлія
Ле о ні дів на, ви кла дач спе ці аль них дис цип -
лін, Ма рі у поль ський ко ледж До нець ко го
на ці о наль но го уні вер си те ту еко но мі ки
і тор гів лі іме ні Ми хай ла Ту ган — Ба ра нов -
сько го, До нець ка обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ла бо ра тор ні
ро бо ти як ме тод на вчан ня зу мов лю ють ово -
ло дін ня сту ден та ми на ви чок і вмінь, не об -
хід них для тру до вої ді яль нос ті з цієї про фе -
сії, пе ред ба ча ють еле мен ти до слід ниц т ва,
ана лі зу

Роз роб ка за нят тя «Пря дін ня. Ві зе рун -
час те ткац т во. Ки ли мар ст во»

Бі лець Ні на Ва си лів на, ви кла дач, Во ло ди -
мир-Во лин ський пе да го гіч ний ко ледж ім. А.
Ю. Крим сько го Во лин ської обл.
Ано та ція: Прак тич ні ро бо ти з тех но ло гії ви -
го тов лен ня кон ст рук цій них ма те рі а лів

Роз роб ка за нят тя «Основ ні за со би
мар ке тин го вих ко му ні ка цій» з кур су

«Ко му ні ка цій на ді яль ність»
Бі ло конь Окса на Ле о ні дів на, ви кла дач фа -
хо вих дис цип лін, Во лин ський ко ледж На ці -
о наль но го уні вер си те ту хар чо вих тех но ло -
гій, м. Луцьк.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
на вча ти ви зна чи ти основ ні за со би ко му ні -
ка цій ної по лі ти ки від по від но до си ту а ції,
що скла ла ся; роз ви ва ти ана лі тич не мис лен -
ня, кре а тив ність

Стат тя «Обґрун ту ван ня ме то ди ки на -
вчан ня сту ден тів дис крет ної ма те ма ти ки
з ви ко ри стан ням комп’ютер них тех но -
логій»
Бі ля є ва Га ли на Ми ко ла їв на, ви кла дач, Но -
во ка хов ський при ла до бу дів ний тех ні кум,
Хер сон ська обл.
Ано та ція: За про по но ва на в стат ті ком -
п’ютер но зо рі єн то ва на ме то дич на сис те ма

на вчан ня за без пе чує ці ле спря мо ва ний про -
цес здо бу ван ня знань, на бут тя вмінь і на ви -
чок, за сво єн ня спо со бів пі зна валь ної ді яль -
нос ті суб’єк том на вчан ня і роз ви ток йо го
твор чих здіб нос тей на осно ві ши ро ко го ви -
ко ри стан ня комп’ютер них тех но ло гій

Ме то дич на роз роб ка «Що та ке дис -
крет на ма те ма ти ка і що во на ви вчає?»

з кур су «Дис крет на ма те ма ти ка»
Бі ля є ва Га ли на Ми ко ла їв на, ви кла дач, Но -
во ка хов ський при ла до бу дів ний тех ні кум,
Хер сон ська обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му (до -
да єть ся ме ді ап ре зен та ція) роз кри то іс то рію
ви ник нен ня, роз вит ку, за сто су ван ня дис -
крет ної ма те ма ти ки. Ма те рі ал бу де ко рис -
ним для мо ти ву ван ня сту ден тів до ви вчен ня
дис цип лі ни

Роз роб ка за нят тя «Спо со би зйом ки
кон ту рів і ре льє фу при мен зуль ній

зйом ці» з дис цип лі ни «Гео де зія»
Бон да рев ська Те тя на Гри го рів на, ви кла дач
зем ле впо ряд них дис цип лін, за ві ду вач ме то -
дич ним ка бі не том, Боб ри нець кий тех ні кум
ім. В. По ри ка Бі ло цер ків сько го на ці о наль -
но го уні вер си те ту, Кі ро во град ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — фор му ва ти по нят тя про спо со би
зйом ки кон ту рів і ре льє фу при мен зуль ній
зйом ці, на вчи тись ви мі рю ва ти від ста ні
та пе ре ви щен ня за но мо гра ма ми, за сво ї ти
по ря док ви ко нан ня ана лі тич но го та гра фіч -
но го ін тер по лю ван ня

Роз роб ка за нят тя «Сі тьо ве пла ну ван -
ня. Роз ра ху нок, по бу до ва сі тьо во го

гра фі ка» з кур су «Орга ні за ція бу ді вель но -
го ви роб ниц т ва»
Бо ри сен ко Ма ри на Ве ні а ми нів на, ви кла -
дач, Слов’ян ський енер го бу дів ний тех ні -
кум До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — роз ши рен ня, по -
глиб лен ня й де та лі за ція на уко вих знань,
от ри ма них на лек ці ях та в про це сі са мо -
стій ної ро бо ти і спря мо ва них на під ви щен -
ня рів ня за сво єн ня на вчаль но го ма те рі а лу,
при щеп лен ня умінь і на ви чок, роз ви ток
на уко во го мис лен ня та ус но го мов лен ня
сту ден ті

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
си му ля цій них тех но ло гій для фор му -

ван ня фа хо вих ком пе тен цій з мед сес т рин -
ст ва в пе ді ат рії»
Вай нер Ні на Ми ко ла їв на, ви кла дач пе ді ат -
рії, Нов го род-Сі вер ське ме дич не учи ли ще
Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що за сто су ван -
ня си му ля цій ної ро льо вої гри до зво ляє сту -
ден там, за ли ша ю чись у по зи ції уч нів, ви ко -
ну ва ти про фе сій ні дії і вчин ки. Фор ма
ор га ні за ції та кої ді яль нос ті прак тич но від -
тво рює фор ми ре аль ної про фе сій ної ді яль -
нос ті

Роз роб ка за нят тя «Фі зіо ло гія кро ві»
з кур су «Ана то мія і фі зіо ло гія сіль сько гос -
по дар ських тва рин»
Ва щен ко Ла ри са Дмит рів на, ви кла дач, Ма -
ло вис то роп ський ко ледж іме ні П. С. Ри бал -
ка Сум сько го на ці о наль но го аг рар но го уні -
вер си те ту, Ле бе дин ський р-н Сум ської обл.

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
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Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся)

Роз роб ка за нят тя «Таб ли ці з ло гіч -
ними фун к ці я ми» з кур су «Офіс ні

додат ки»
Га ріб Ма ри на Юрі їв на, ви кла дач спе ці аль -
них дис цип лін, Друж ків ський тех ні кум
Дон ба ської дер жав ної ма ши но бу дів ної ака -
де мії, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ди дак тич на ме та яко го — фор му -
ва ти прак тич ні вмін ня ефек тив но за сто -
сову ва ти мож ли вос ті ло гіч них фун к цій
таблич них про це со рів для розв’язан ня ба -
га то ма ніт них за дач; роз ви ва ти пі зна валь -
ний ін те рес, здіб ність ана лі зу ва ти та оби ра -
ти най ліп ший ва рі ант розв’язан ня за вдан ня

Роз роб ка ви роб ни чої ек скур сії «Ме -
хані за ція во до пос та чан ня і на пу ван ня
тварин»
Ге ра щен ко Не ля Ми ко ла їв на, ви кла дач
спец п ред ме тів, Про фе сій но-пе да го гіч ний
ко ледж Глу хів сько го НПУ ім.О.Дов жен ка,
Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з сис -
те мою ме ха ні зо ва но го во до пос та чан ня
на тва рин ниць кій фер мі, пра ви ла ми без пе -
ки пра ці; ви вчи ти схе му во до пос та чан ня,
бу до ву і тех но ло гіч ний про цес ро бо ти на со -
сів та ав то на пу ва лок, за сво ї ти пра ви ла їх
скла дан ня і роз би ран ня

Роз роб ка за хо ду «Крок до ма лої ака -
де мії елек т ро ме ха ні ків»

Го лик Інга Во ло ди ми рів на, ви кла дач елек т -
ро тех ніч них дис цип лін, Кос тян ти нів ський
ін дус т рі аль ний тех ні кум До нець ко го на ці о -
наль но го тех ніч но го уні вер си те ту, До нець -
ка обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на
за яв ле ну те му, ме та яко го — на дан ня до по -
мо ги май бут нім абі ту рі єн там і ви пус к ни кам
у про фе сій но му са мо ви зна чен ні

Ме то дич на роз роб ка «Ро бо чий зо шит
для про ве ден ня прак тич них за нять»

з кур су «Дис крет на ма те ма ти ка»
Гор пи ніч Лю бов Ва си лів на, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Жи то мир ський аг ро тех ніч ний ко -
ледж.
Ано та ція: Ро бо чий зо шит ство ре но з огля ду
на су час ні ви мо ги що до іс тот но го під ви -
щен ня рів ня фун да мен таль ної ма те ма тич -
ної під го тов ки і по си лен ня при клад ної її
спря мо ва нос ті. Від по ві дає чин ній про гра мі
з дис крет ної ма те ма ти ки для аг рар них ви -
щих на вчаль них за кла дів І–ІІ рів нів акре -
ди та ції

Роз роб ка за нят тя «За хист на вко лиш -
ньо го се ре до ви ща» з ні мець кої мо ви

Дов го рук Ла ри са Пет рів на, ви кла дач іно -
зем них мов, Нов го род-Сі вер ське ме дич не
учи ли ще Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — ак ти ві зу ва ти но вий лек сич ний ма те рі -
ал; фор му ва ти на вич ки мо но ло гіч но го мов -
лен ня на рів ні мік ро вис лов лю вань; прак ти -
ку ва ти в чи тан ні та ро зу мін ні тек с тів
з те ми; тре ну ва ти ар гу мен ту ва ти, під твер д -
жу ва ти або спрос то ву ва ти свою від по відь
за до по мо гою пев них ви ра зів; прак ти ку ва -
ти в ужи ван ні під ряд них з’ясу валь них ре -
чень

Роз роб ка за нят тя «Кон т роль тис ку. Ви -
мі рю ван ня кіль кос ті та ви трат ре чо ви ни»
з кур су «Осно ви ав то ма ти за ції ви роб -
ництва»
Жел ту хі на Лю бов Ана то лі їв на, ви кла дач,
Ли си чан ський наф то хі міч ний тех ні кум Лу -
ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — сис те ма ти -
зу ва ти ма те рі ал, ви вче ний з те ми; по вто ри -
ти бу до ву та прин цип ро бо ти при ла дів для
кон т ро лю тис ку, ви мі рю ван ня кіль кос ті
та ви трат ре чо ви ни, особ ли вос ті уста нов ки
при ла дів, га лузь за сто су ван ня, особ ли вос ті
екс плу а та ції

Ме то дич ні ма те рі а ли для прак тич них
ро біт з ви щої ма те ма ти ки

Жел ту хі на Лю бов Ана то лі їв на, ви кла дач,
Ли си чан ський наф то хі міч ний тех ні кум Лу -
ган ської обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку на ве де но опор ні
кон с пек ти з де яких пи тань, що роз гля -
дають ся в кур сі ви щої ма те ма ти ки при під -
го тов ці сту ден тів еко но міч них спе ці аль -
ностей

Роз роб ка за нят тя «Кон т роль тем пе ра -
ту ри» з кур су «Осно ви ав то ма ти за ції ви -
роб ниц т ва»
Жел ту хі на Лю бов Ана то лі їв на, ви кла дач,
Ли си чан ський наф то хі міч ний тех ні кум Лу -
ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — по вто -
ри ти по нят тя й оди ни ці ви мі рю ван ня тем -
пе ра ту ри, по яс ни ти кла си фі ка цію при ла дів
для ви мі рю ван ня тем пе ра ту ри; бу до ву
і прин цип дії кон так т них при ла дів для ви мі -
рю ван ня тем пе ра ту ри, га лузь за сто су ван ня
та особ ли вос ті екс плу а та ції різ них ти пів
кон так т них при ла дів для ви мі рю ван ня тем -
пе ра ту ри

Стат тя «Вплив ав то ри те та ви кла да ча
на фор му ван ня ком пе тен т нос ті ви -

пус к ни ка пе ду чи ли ща»
Зай цев Ва ле рій Пав ло вич, ви кла дач пси хо -
ло гії, Біл го род-Дніс т ров ське пе да го гіч не
учи ли ще Оде ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор пи ше, що гу ма ніс тич но
зо рі єн то ва на суб’єкт-суб’єк т на мо дель на -
вчаль но го про це су у ви що му на вчаль но му
за кла ді ви ма гає змі щен ня ас пек тів у по бу -
до ві про фе сі ог ра ми осо бис тос ті ви кла да ча
та роз роб ці но вих кри те рі їв йо го пе да го гіч -
ної май с тер нос ті

Роз роб ка за хо ду «Ана то міч на вік то ри на»
За луж на Те тя на Ста ніс ла вів на, ви кла дач
ана то мії, Ко зе лець кий тех ні кум ве те ри нар -
ної ме ди ци ни Бі ло цер ків сько го на ці о наль -
но го аг рар но го уні вер си те ту, Чер ні гів -
ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з ана то мії та фі зіо ло гії сіль сько гос по дар -
ських тва рин для май бут ніх ве те ри на рів

Стат тя «Ме то ди ка сис тем но го ана лі зу
як ін тер ак тив на фор ма ви кла дан ня дис -
цип лі ни «Без пе ка жит тє ді яль нос ті»
Зе ме лє ва Лі лія Ге ра си мів на, ви кла дач, Кос -
тян ти нів ський ін дус т рі аль ний тех ні кум До -
нець ко го на ці о наль но го тех ніч но го уні вер -
си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що сис тем ний

ана ліз для дис цип лі ни «БЖД»— це су куп -
ність ме то до ло гіч них за со бів, які ви ко рис -
то ву ють ся для під го тов ки й об ґ рун ту ван ня
рі шень зі склад них проб лем, у да но му ви -
пад ку — без пе ки

Ме то дич ний по сіб ник «Те о ре тич ні ві -
до мос ті з ла бо ра тор но го прак ти ку му

з фі зич ної хі мії та ана лі тич но го кон т ро лю»
Зі лін ська Те тя на Ле о ні дів на, ви кла дач хі мії та
біо ло гії, Бер ди чів ський ко ледж про мисло -
вос ті, еко но мі ки та пра ва Жи то мир ської обл.
Ано та ція: По сіб ник міс тить те о ре тич ні ві -
до мос ті та ре ко мен да ції що до ви ко нан ня
ла бо ра тор них ро біт з кур су фі зич ної хі мії
та ана лі тич но го кон т ро лю для сту ден тів
спе ці аль нос ті «Ли вар не ви роб ниц т во чор -
них і ко льо ро вих ме та лів» ви щих на вчаль -
них за кла дів І рів ня акре ди та ції

Роз роб ка за нят тя «Без спо луч ни ко ве
склад не ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви
Ка лу гі на Лі лія Пав лів на, ви кла дач ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у поль ський
ме ха ні ко-ме та лур гій ний ко ледж При азов -
сько го дер жав но го тех ніч но го уні вер си те -
ту, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ди дак тич на ме та яко го — по гли -
би ти знан ня про без спо суч ни ко ве склад не
ре чен ня, удос ко на лю ва ти вмін ня ви зна ча -
ти смис ло ві від но шен ня між йо го час ти на -
ми, умо ви ви бо ру роз ді ло вих зна ків; роз ви -
ва ти мов лен нє во-ко му ні ка тив ні і твор чі
вмін ня, кри тич не мис лен ня; удос ко на лю ва -
ти куль ту ру мов лен ня

Роз роб ка за нят тя «Ви про бу ван ня ге -
не ра то ра по стій но го стру му па ра -

лель но го збуд жен ня» з кур су «Елек т рич ні
ма ши ни»
Ка ра біт сько ва Вік то рія Вік то рів на, ви кла -
дач дис цип лі ни «Елек т рич ні ма ши ни»,
Слов’ян ський ко ледж транс пор т ної інф ра -
струк ту ри До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — до слі ди ти влас ти вос ті ге не -
ра то ра па ра лель но го збуд жен ня, під твер ди -
ти ви вче ні по ло жен ня; на вчи ти зні ма ти
основ ні ха рак те рис ти ки ге не ра то рів по -
стій но го стру му; від пра цю ва ти на вич ки ко -
рис ту ван ням ла бо ра тор ним об лад нан ням,
при ла да ми, удос ко на ли ти вмін ня бу ду ва ти
гра фі ки ха рак те рис тик, ро би ти ви снов ки
що до основ них влас ти вос тей ге не ра то ра
па ра лель но го збуд жен ня

Роз роб ка за нят тя «Нор ма тив на гро -
шо ва оцін ка зе мель на се ле них пун к -

тів» з дис цип лі ни «Зе мель ний ка дастр»
Ка ра щук Оль га Ге ор гі їв на, ви кла дач зем ле -
впо ряд них дис цип лін, Боб ри нець кий тех ні -
кум ім. В. По ри ка Бі ло цер ків сько го на ці о -
наль но го аг рар но го уні вер си те ту.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — ви вчи ти ме то ди ку ви зна чен ня нор -
ма тив ної гро шо вої оцін ки зе мель на се ле но -
го пун к ту, озна йо ми тись із за ко но дав чою
та ме то до ло гіч ною ба зою гро шо вої оцін ки

Роз роб ка за нят тя «Уті лен ня по езії
С. Єсє ні на в ака пель ній твор чос ті Г. Сви -
ри до ва» з хо ро вої лі те ра ту ри
Кос тиць Вік то рія Пав лів на, ви кла дач, Ме лі -
то поль ське ви ще учи ли ще куль ту ри За по -
різь кої обл.
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Ано та ція: За нят тя зна йо мить сту ден тів
з основ ни ми прин ци па ми хо ро вої твор чос ті
Г. Сви ри до ва, спо со ба ми вті лен ня по езії
С. Єсе ні на в му зич ній дра ма тур гії; ви світ -
лю ють ся пи тан ня про сти ліс тич ні тен ден ції
II по ло ви ни XX ст., роз вит ку жан ро вих
напря мів, ін то на цій но го ла ду в хо ро вій
твор чос ті

Ме то дич на роз роб ка «Су час ний по -
гляд на фор му ван ня про фе сій ної ком -

пе тен ції сту ден тів під час ви роб ни чої
прак ти ки»
Кос ті на Вік то рія Ві та лі їв на, ви кла дач спец -
дис цип лін, Кам’ян ський ме та лур гій ний ко -
ледж Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: В ро бо ті пред с тав ле на ор га ні -
зація ви роб ни чої прак ти ки згід но з на -
вчаль ним про це сом на ба зо вих під при єм ст -
вах, які за без пе чу ють ви ко нан ня про грам,
від по від но до ді ючих Дер жав них та га лу -
зевих стан дар тів ви щої осві ти, згід но з про -
фі лем спе ці аль нос ті, за якою на вча ють ся
сту ден ти

Роз роб ка за нят тя «Сис те ми фак си -
міль но го зв’яз ку» з кур су «Сис те ми

пе ре да чі дис крет ної ін фор ма ції»
Ко чо є ва Ва лен ти на Євге нів на, ви кла дач
спец дис цип лін, Слов’ян ський ко ледж
транс пор т ної інф ра струк ту ри До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йо -
ми ти з при зна чен ням та прин ци пом ор га ні -
за ції сис те ми фак си міль но го зв’яз ку; за крі -
пи ти знан ня про ба зо ві тех но ло гії пе ре да чі
сиг на лів до ку мен таль них по ві дом лень; да ти
уяв лен ня про тех ніч ні та про грам ні за со би
те ле ко му ні ка цій них тех но ло гій

Ме то дич на роз роб ка «Роз ра ху нок
на міц ність бру са при роз тя ган ні та

стис кан ні» з кур су «Тех ніч на ме ха ні ка»
Крав цо ва Вік то рія Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Ли си чан ський наф то хі міч ний тех ні кум Лу -
ган ської обл.
Ано та ція: Тес то ві за вдан ня до прак тич ної
ро бо ти «Роз ра ху нок на міц ність бру са при
роз тя ган ні та стис кан ні» для сту ден тів ден -
ної фор ми на вчан ня на пря му під го тов ки
«Інже нер на ме ха ні ка»

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ві за вдан ня
до прак тич ної ро бо ти «По пе ред ній роз ра -
ху нок ва лів» з кур су «Тех ніч на ме ха ні ка»
Крав цо ва Вік то рія Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Ли си чан ський наф то хі міч ний тех ні кум Лу -
ган ської обл.
Ано та ція: Тес то ві за вдан ня до прак тич ної
ро бо ти для сту ден тів ден ної фор ми на -
вчання на пря му під го тов ки «Інже нер на
меха ні ка»

Ме то дич на роз роб ка «Пе ре ві роч ний
роз ра ху нок на міц ність шпон ко вих

з’єд нань» з кур су «Тех ніч на ме ха ні ка»
Крав цо ва Вік то рія Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Ли си чан ський наф то хі міч ний тех ні кум Лу -
ган ської обл.
Ано та ція: Тес то ві за вдан ня до прак тич ної
ро бо ти «Пе ре ві роч ний роз ра ху нок на міц -
ність шпон ко вих з’єд нань» для сту ден тів
ден ної фор ми на вчан ня на пря му під го тов -
ки «Інже нер на ме ха ні ка» спе ці аль нос ті
«Об слу го ву ван ня та ре монт об лад нан ня
під при ємств хі міч ної і наф то га зо пе ре роб -
ної про мис ло вос ті»

Ме то дич на роз роб ка «Прак тич ні за -
вдан ня до се мі нар сько го за нят тя «Де та лі
ма шин» з кур су «Тех ніч на ме ха ні ка»
Крав цо ва Вік то рія Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Ли си чан ський наф то хі міч ний тех ні кум Лу -
ган ської обл.
Ано та ція: Прак тич ні за вдан ня до се мі нар -
сько го за нят тя зі зміс то во го мо ду лю «Де та -
лі ма шин» для сту ден тів ден ної фор ми на -
вчан ня на пря му під го тов ки «Інже нер на ме -
ха ні ка» спе ці аль нос ті «Об слу го ву ван ня та
ре монт об лад нан ня під при ємств хі міч ної
і наф то га зо пе ре роб ної про мис ло вос ті»

Роз роб ка уро ку «Проб ле ми хар чу ван -
ня у сві ті та роль на уки у їх ров’язан -

ні» з кур су «Тех но ло гія ви роб ниц т ва ку лі -
нар ної про дук ції»
Ку ба Оле на Ми ко ла їв на, ви кла дач спец дис -
цип лін, Ви ще ко мер цій не учи ли ще Ки їв -
сько го на ці о наль но го тор го вель но-еко но -
міч но го уні вер си те ту, м. Ки їв.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна -
йо ми ти з проб ле ма ми хар чу ван ня, прин -
ципа ми здо ро во го хар чу ван ня, різ ни ми
тео рі ями й кон цеп ці я ми хар чу ван ня, на -
уко во-тех ніч ною по лі ти кою у сфе рі здо ро -
во го хар чу ван ня, на уко ви ми роз роб ка ми
для під при ємств рес то ран но го гос по дар ст -
ва; по гли би ти і кон к ре ти зу ва ти знан ня, за -
сво є ні під час лек цій них за нять та в про це сі
са мо стій но ї ро бо ти

Роз роб ка за нят тя «ЗФП. Ко ло ве тре -
ну ван ня. Рух ли ві іг ри з еле мен та ми

гім нас ти ки» з фі зич ної куль ту ри
Ку ліш Ан на Олек сі їв на, ви кла дач фі зич но -
го ви хо ван ня, Бі ло цер ків ський гу ма ні тар -
но-пе да го гіч ний ко ледж Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по вто ри ти пра ви ла тех ні ки
без пе ки під час ви ко нан ня фі зич них вправ;
по вто ри ти строй о ві впра ви та пе ре ши ку -
ван ня на міс ці; на вчи ти стар ших груп прак -
тич них дій що до ви ко нан ня вправ ко ло во го
тре ну ван ня по стан ці ях та ви ко нан ня стра -
хов ки

Роз роб ка за нят тя «Ком п лекс вправ
на роз ви ток гнуч кос ті. До по між ні впра ви
при на вчан ні еле мен тів ак ро ба ти ки» з фі -
зич но го ви хо ван ня
Ку ліш Ан на Олек сі їв на, ви кла дач фі зич но -
го ви хо ван ня, Бі ло цер ків ський гу ма ні тар -
но-пе да го гіч ний ко ледж Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — спри я ти роз вит ку,
ко ор ди на ції, си ли, гнуч кос тіі за до по мо гою
ко ло во го тре ну ван ня; ви хо ву ва ти мо раль -
но-во льо ві якос ті: ор га ні зо ва ність, вза є мо -
до по мо гу, дис цип лі но ва ність

Роз роб ка за нят тя «Свя та Дав ньо го
Риму»

Мак сі ми че ва Оле на Яків на, ви кла дач ре жи -
сер ських дис цип лін, Ме лі то поль ське учи -
ли ще куль ту ри За по різь кої обл.
Ано та ція: За нят тя дає мож ли вість до слі ди -
ти умо ви ви ник нен ня, роз ви ток, струк ту ру
ма со вих свят і ви до вищ Ста ро дав ньо го Ри -
му; зро зу мі ти міс це та зна чен ня та ких за -
хо дів, шля хи ви ко ри стан ня до сві ду ін ших
на ро дів та куль тур і но ва тор ст ва, вста нов -
лен ня особ ли во го став лен ня до ма со вих
ви до вих, а та кож ви нят ко вий ста тус де -
яких ма со вих свят і ін ших форм від по -
чинку

Роз роб ка за нят тя «Спад ко вість і мін -
ли вість ор га ніз мів» з біо ло гії

Ма лая Іри на Олек сан д рів на, ви кла дач біо -
ло гії, Кри во різь кий ме дич ний ко ледж Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — зна ти спад ко ву,
мо ди фі ка цій ну мін ли вість, фе но тип, нор му
ре ак ції, ва рі а цій ний ряд, ва рі а цій ну кри ву;
умі ти спо сте рі га ти про яви мін ли вос ті в рос -
лин, на вчи ти ся ви зна ча ти ії ха рак тер

Ме то дич на роз роб ка за нят тя «По нят тя
ети ки ді ло во го спіл ку ван ня, її пред мет та
за вдан ня» з ук ра їн ської мо ви за про фе сій -
ним спря му ван ням
Мар кі на Іри на Ана то лі їв на, ви кла дач ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, ук ра їн ської
мови (за про фе сій ним спря му ван ням),
Марі у поль ський ме ха ні ко-ме та лур гій ний
ко ледж При азов сько го дер жав но го тех ніч -
но го уні вер си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — сфор -
му ва ти знан ня про по нят тя «спіл ку ван ня»,
«про фе сій на ети ка»; ви зна чи ти сут ність
і зміст ети ки ді ло во го спіл ку ван ня, етич ні
нор ми і нор ма ти ви

Роз роб ка за нят тя «Аксо но мет рич ні
про ек ції гео мет рич них тіл» з кур су «Крес -
лен ня і пер с пек ти ва»
Мар чен ко Окса на Вік то рів на, ви кла дач,
Мир го род ський ху дож ньо-про мис ло вий
ко ледж іме нім. В. Го го ля Пол тав сько го на -
ці о наль но го тех ніч но го уні вер си те ту іме ні
Юрія Кон д ра тю ка, Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — сфор му ва -
ти в сту ден тів умін ня бу ду ва ти осі ак со но -
мет рич них про ек цій; зоб ра жа ти ак со но мет -
рич ні про ек ції плос ких та об’єм них фі гур

Роз роб ка за нят тя «Мар ке тин го ві до -
слід жен ня» з мар ке тин гу

Ма тій ко Ін на Ана то лі їв на, ви кла дач еко но -
міч них дис цип лін, Боб ри нець кий тех ні кум
ім. В. По ри ка Бі ло цер ків сько го на ці о наль -
но го аг рар но го уні вер си те ту, Кі ро во град -
ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект лек ції на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
якої — за сво ї ти особ ли вос ті про ве ден ня
мар ке тин го вих до слід жень, на вчи ти ся ви -
зна ча ти при чи ни та по яс ню ва ти ета пи про -
ве ден ня мар ке тин го вих до слід жень

Роз роб ка за нят тя «Спо сте ре жен ня
за па ці єн та ми. Оці ню ван ня фун к ці о -

наль но го ста ну па ці єн та. Тер мо мет рія»
з кур су «Осно ви мед сес т рин ст ва»
Ми хай лен ко Іри на Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Кри во різь кий ме дич ний ко ледж Дніп ро -
пет ров скої обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка прак тич но -
го за нят тя

Роз роб ка за нят тя «Пе ре да ча, прий ом,
по да ча м’яча» з фі зич ної куль ту ри
Мур зак На дія Ти хо нів на, ке рів ник фі -
зично го ви хо ван ня, Мир го род ський ху дож -
ньо-про мис ло вий ко ледж іме нім. В. Го го ля
Пол тав сько го на ці о наль но го тех ніч но го
уні вер си те ту іме ні Юрія Кон д ра тю ка, Пол -
тав ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — за сво єн ня та вдос -

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/ Передплатний індекс 21853 11



ко на лен ня еле мен тів пе ре дач, по дач м’яча,
вза є мо дій у во лей бо лі

Роз роб ка за нят тя «Ро бо та з про гра -
мою NetCracker Professional. По бу ду -

ван ня най прос ті шої ло каль ної ме ре жі»
з кур су «Комп’ютер ні сис те ми та ме ре жі»
Мур ч ко ва Ма ри на Ми ко ла їв на, ви кла дач
спе ці аль них дис цип лін, Ко ледж Кре мен -
чуць ко го на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні
Ми хай ла Остро град сько го.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — озна йо ми ти з основ ни ми по -
нят тя ми про про гра му NetCracker Profes sio -
nal та особ ли вос тя ми її за сто су ван ня, сха -
рак те ри зу ва ти най більш по пу ляр ні ти пи
комп’ютер них ме реж, по рів ня ти їх між со -
бою, ви зна чи ти пе ре ва ги та не до лі ки кож -
но го ти пу ме реж

Роз роб ка за нят тя «Спо сте ре жен ня
за па ці єн та ми. Оці ню ван ня фун к ці о -

наль но го ста ну па ці єн та. Пульс. Арте рі -
аль ний тиск» з кур су «Осно ви мед сес т рин -
ст ва»
На за рен ко Лю бов Вя чес ла вів на, ви кла дач,
Кри во різь кий ме дич ний ко ледж Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка прак тич но -
го за нят тя з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся)

Роз роб ка за нят тя «Пра во ве ре гу лю ван -
ня за ро біт ної пла ти в Укра ї ні» з кур су
«Тру до ве пра во»
На умен ко Оль га Ми ко ла їв на, ви кла дач со -
ці аль но-гу ма ні тар них дис цип лін, Боб ро -
виць кий ко ледж еко но мі ки та ме нед ж мен -
ту ім. О. Май но вої На ці о наль но го уні вер си -
те ту біо ре сур сів і при ро до ко рис ту ван ня
Укра ї ни, Чер ні гів ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — ви вчен -
ня основ них нор ма тив но-пра во вих ак тів,
що ре гу лю ють за ро біт ну пла ту в Укра ї ні
та роз ви ток умін ня за сто со ву ва ти і ви ко -
рис то ву ва ти одер жа ні знан ня на прак ти ці

Роз роб ка за нят тя «Фо то то пог ра фіч ні
зні ман ня» з кур су «Фо то грам мет рія»

Нек ле са На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач
зем ле впо ряд них дис цип лін, Боб ри нець кий
тех ні кум ім. В. По ри ка Бі ло цер ків сько го на -
ці о наль но го аг рар но го уні вер си те ту, Кі ро -
во град ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ви вчи ти
основ ні по нят тя про зйом ки по вер х ні Зем лі,
за сво ї ти по слі дов ність їх ви ко нан ня; озна -
йо ми ти ся з при ла да ми, які за сто со вують ся

Стат тя «За сто су ван ня ін тер ак тив них
ме то дів на вчан ня у ви кла дан ні дис цип лі -
ни «Тех но ло гія скла», ви ко нан ні КП і ДП»
Не сте рен ко Те тя на Ана то лі їв на, ви кла дач
тех но ло гіч них дис цип лін, Кос тян ти нів -
ський ін дус т рі аль ний тех ні кум До нець ко го
на ці о наль но го тех ніч но го уні вер си те ту.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ін тер ак тив -
не на вчан ня має ціл ком кон к рет ні та про -
гно зо ва ні ці лі, од на з яких — ство рен ня
ком фор т них умов на вчан ня, за яких той,
хто на вча єть ся, від чу ває свою успіш ність,
ін те лек ту аль ну са мо стій ність, що ро бить
про дук тив ним сам про цес на вчан ня

Роз роб ка за хо ду «Най кра щий бух гал -
тер-2017»
Омель ко Мар»яна Ана то лі їв на, ви кла дач
об лі ко вих дис цип лін, Мо ги лів-По діль ський
тех но ло го-еко но міч ний ко ледж Він ниць ко -
го на ці о наль но го аг рар но го уні вер си те ту.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня кон кур су
про фе сій ної май с тер нос ті

Роз роб ка за нят тя «Хар чо ва цін ність ри -
би» з кур су «Тех но ло гія при го ту ван ня їжі
з осно ва ми то ва роз нав ст ва»
Они щен ко Світ ла на Іва нів на, ви кла дач
спец дис цип лін, Ви ще ко мер цій не учи ли ще
Ки їв сько го на ці о наль но го тор го вель но-еко -
но міч но го уні вер си те ту, м. Ки їв.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — за без пе -
чи ти за сво єн ня те о ре тич но го ма те рі а лу про
хі міч ний склад і хар чо ву цін ність ри би, кла -
си фі ка ція риб; ви мо ги до якос ті жи вої, охо -
лод же ної і за мо ро же ної ри би

Ме то дич на роз роб ка «Ме то ди ка ви -
кла дан ня прак тич но го за нят тя»

Отян Юрій Ста ніс ла во вич, ви кла дач зем ле -
впо ряд них дис цип лін, Боб ри нець кий тех ні -
кум ім. В. По ри ка Бі ло цер ків сько го на ці о -
наль но го аг рар но го уні вер си те ту, Кі ро во -
град ська обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор пи ше, що в опа ну ван ні
будь-якої про фе сії прак тич на під го тов ка
сту ден тів ві ді грає важ ли ву роль. Від то го,
як бу де ор га ні зо ва но прак тич не за нят тя
і які ме то ди бу дуть ви ко ри ста ні ви кла да чем
при йо го про ве ден ні, за ле жить ком пе тен т -
ність, про фе сій ність, кон ку рен тос п ро мож -
ність май бут ніх спе ці а ліс тів

Роз роб ка за хо ду «Мій ви бір — бу ді -
вель ник»
Пе ре пе ли ця На та лія Юрі їв на, ви кла дач бу -
ді вель них дис цип лін, Слов’ян ський енер го -
бу дів ний тех ні кум До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся), ме та яко го — уза галь -
нен ня та сис те ма ти за ція знань, от ри ма них
при ви вчен ні дис цип лін «Бу ді вель ні ма -
шини», «Ци віль ні та про мис ло ві бу дів лі»,
«Бу ді вель не ма те рі а лоз нав ст во», «Бу ді вель -
ні кон ст рук ції», фор му ван ня пі зна валь но го
ін те ре су сту ден тів до бу ді вель них дис -
циплін

Роз роб ка за нят тя «Сут ність по пе ред -
ньо на пру же но го за лі зо бе то ну» з кур -

су «Бу ді вель ні кон ст рук ції»
Пе ре пе ли ця На та лія Юрі їв на, ви кла дач,
Слов’ян ський енер го бу дів ний тех ні кум До -
нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — уза галь ни ти та пе ре ві ри ти сту пінь за -
сво єн ня знань, от ри ма них на по пе ред ніх
за нят тях, да ти по нят тя «по пе ред ньо на пру -
же ний за лі зо бе тон», озна йо ми ти ся зі спо -
со ба ми ство рен ня по пе ред ньо го на пру жен -
ня та основ ни ми прин ци па ми кон ст ру ю -
ван ня за лі зо бе тон них еле мен тів

Роз роб ка за хо ду «Мо ви рід ної не за -
бу вай!»

По но ма рен ко На та лія Пет рів на, ви кла дач
ук ра їн ської мо ви, Ма ши но бу дів ний ко ледж
Сум сько го дер жав но го уні вер си те ту, м. Ле -
бе дин Сум ської обл.

Ано та ція: Сце на рій уро чис то го від крит тя
ІІ (об лас но го) ту ру Все ук ра їн ської олім пі а -
ди з ук ра їн ської мо ви се ред сту ден тів ВНЗ
І–ІІ рів нів акре ди та ції

Роз роб ка за нят тя «Упо ряд ку ван ня те -
ри то рії сі во змін» з кур су «Зем ле впо -

ряд не про ек ту ван ня»
Про та со ва Іри на Ми хай лів на, ви кла дач
зем ле впо ряд них дис цип лін, Боб ри нець кий
тех ні кум ім. В. По ри ка Бі ло цер ків сько го на -
ці о наль но го аг рар но го уні вер си те ту, Кі ро -
во град ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — за сво ї ти
еле мен ти впо ряд ку ван ня те ри то рії сі во -
змін; ви вчи ти основ ні ви мо ги що до роз мі -
щен ня по лів сі во змін і ро бо чих ді ля нок, по -
льо вих шля хів

Стат тя «Фор му ван ня ін шо мов ної ко му -
ні ка тив ної ком пе тен ції сту ден тів не мов -
но го ВНЗ»
Пу ка ло Світ ла на Оле гів на, ви кла дач іно -
зем ної мо ви, Ко ледж тех но ло гій, біз не су
та пра ва Схід но єв ро пей сько го на ці о наль -
но го уні вер си те ту іме ні Ле сі Укра їн ки,
м. Луцьк.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що мо ти ва цією
ви вчен ня іно зем ної мо ви є про фе сій на по -
тре ба для сту ден тів, які го ту ють ся ста ти
спе ці а ліс та ми у різ них сфе рах ді яль нос ті.
То му од нією з го лов них особ ли вос тей
вивчен ня іно зем ної мо ви у не мов но му ВНЗ
є про фе сій но зо рі єн то ва ний ха рак тер

Роз роб ка за нят тя «Валь ни ці ко чен ня»
з тех ніч ної ме ха ні ки

Ро ма ній Сер гій Іва но вич, ви кла дач при род -
ни чо-на уко вих дис цип лін, Ні ко поль ський
ко ледж Дніп ров сько го дер жав но го аг рар -
но-еко но міч но го уні вер си те ту, Дніп ро пет -
ров ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йом лен ня сту ден тів з бу до вою і кон ст -
рук тив ни ми особ ли вос тя ми валь ниць ко -
чен ня

Ме то дич на роз роб ка «Ма те рі а ли
до під го тов ки та про ве ден ня олім пі а -

ди-кон кур су з еко но міч ної те о рії»
Се нич Га ли на Бог да нів на, ви кла дач еко но -
міч ної те о рії, Пе да го гіч ний ко ледж Львів -
сько го на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні
Іва на Фран ка.
Ано та ція: У роз роб ці ви кла де но ма те рі а ли
до під го тов ки і про ве ден ня олім пі а ди, спря -
мо ва ної на ово ло дін ня знан ня ми з на вчаль -
ної дис цип лі ни «Еко но міч на те о рія» та ме -
то ди ку її про ве ден ня з ви ко ри стан ням
комп’ютер них тех но ло гій

Стат тя «Тех но ло гії ви ко ри стан ня ди -
зай нер ських ідей оздоб лен ня одя гу у зміс -
ті ро бо ти ди зайн-сту дії»
Сєв рю ко ва Ва лен ти на Єго рів на, ви кла дач
спец дис ци лін, Про фе сій но-пе да го гіч ний
ко ледж Глу хів сько го на ці о наль но го пе да -
гогіч но го уні вер си те ту іме ні Олек сан д ра
Дов жен ка, Сум ська обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ре зуль та том
ро бо ти ди зайн-сту дії є пре зен та ція твор чих
ро біт сту ден тів, їх участь у різ но ма ніт них
куль тур но-мис тець ких про ек тах, ви став -
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ках, кон кур сах, яр мар ках, участь у май с -
тер-кла сах, на уко во-твор чих кон фе рен ці ях
то що

Роз роб ка за хо ду «Стріч ка Мьо бі у са —
не скін чен на за гад ка су час нос ті»
Си ни ця Ні на Олек сі їв на, ви кла дач ви щої
ма те ма ти ки, Про фе сій но-пе да го гіч ний
коледж Глу хів сько го на ці о наль но го пе да го -
гічно го уні вер си те ту ім. О. Дов жен ка, Сум -
ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
по ка за ти, що в ма те ма ти ці ба га то за хоп -
люю чо го і ці ка во го, знай ти під твер д жен ня
за сто су ван ня стріч ки Мьо бі у са в су час но му
сві ті

Роз роб ка за нят тя «Еко ло гіч на кри за су -
час нос ті»
Со ко лов ська Іри на Ярос ла вів на, ви кла дач
еко ло гіч них дис цип лін, Бе ре жан ський аг -
ро тех ніч ний ко ледж На ці о наль но го уні вер -
си те ту біо ре сур сів і при ро до ко рис ту ван ня
Укра ї ни, Тер но піль ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — сис те ма -
ти зу ва ти знан ня сту ден тів про гло баль ну
еко ло гіч ну проб ле му люд ст ва, її сут ність,
при чи ни ви ник нен ня та шля хи розв’язан -
ня; до по мог ти усві до ми ти не об хід ність ве -
ден ня здо ро во го спо со бу жит тя

Роз роб ка за нят тя «Маг ніт не по ле. Елек -
т ро маг ніт на ін дук ція» з фі зи ки
Со ро ка Ва ле рій Вік то ро вич, ви кла дач фі зи -
ки, Про фе сій но-пе да го гіч ний ко ледж Глу -
хів сько го на ці о наль но го пе да го гіч но го уні -
вер си те ту іме ні Олек сан д ра Дов жен ка,
Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
за крі пи ти на бу ті знан ня з те ми, по гли би ти
за сво єн ня окре мих пи тань; на вчи тись
розв’язу ва ти ти по ві за да чі різ но го рів ня
склад нос ті; роз ви ва ти вмін ня ко лек тив но го
твор чо го об го во рен ня; ово ло дін ня на уко ви -
ми ме то да ми ана лі зу фі зич них явищ і про -
це сів; ви хо ву ва ти уваж ність, зі бра ність,
спо сте реж ли вість

Роз роб ка за хо ду «Ко ле со фор ту ни»
Спі вак На дія Ми ко ла їв на, ви кла дач ін фор -
ма ти ки, основ ме дич ної ін фор ма ти ки, Кри -
во різь кий ме дич ний ко ледж Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ак ти ві зу ва -
ти ро бо ту з ін фор ма ти ки в по за ауді тор ний
час; уза галь ни ти та сис те ма ти зу ва ти здо бу -
ті знан ня, умін ня та на вич ки з пред ме та;
роз ви ва ти знан ня, умін ня та на вич ки
з інфор ма цій них тех но ло гій, пі зна валь ний
ін те рес до ін фор ма ти ки, кміт ли вість, ви на -
хід ли вість, твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти
куль ту ру ко рис ту ва ча ПК, по чут тя від по ві -
даль нос ті, по ва ги до су пер ни ка

Стат тя «Фор му ван ня та роз ви ток ко му -
ні ка тив ної ком пе тен ції в на вчан ні іно зем -
ної мо ви»
Сук ма нюк Те тя на Пет рів на, Сту дент,
Хмель ницький на ці о наль ний уні вер си тет.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка ствер д жує, що зміст на вчан ня, мо -
тиво ва ний під бір форм та ме то дів: ро бо та

з ав тен тич ни ми дже ре ла ми, сис тем не ви ко -
ри стан ня ін но ва цій них пе да го гіч них тех но -
ло гій — за без пе чу ють якіс не ово ло дін ня
ко му ні ка тив ною ком пе тен цією

Роз роб ка за нят тя «Getting around the
town» з ан г лій ської мо ви

Счас т ли ва Оле на Дмит рів на, ви кла дач іно -
зем них мов, Бі ло цер ків ський гу ма ні тар но-
пе да го гіч ний ко ледж Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми. Objectives: to learn about buildings
in the town, getting around the town, reading
the map of the town; to motivate students to
learn more about directions in town; to
stimulate students’ thinking and discussion; to
develop listening, reading, writing and
speaking skills through the following activity
types: team work, pair work activity, role play,
answering open ended questions

Роз роб ка за нят тя «На лаш ту ван ня ме -
ре же во го об лад нан ня. Ме ре же вий

прин тер» з дис цип лі ни «Комп’ютер ні ме -
ре жі»
Та ла пов Тє мір Ка ди ро вич, стар ший ви кла -
дач ка фед ри фі нан сів і еко но міч ної кі бер -
не ти ки, Лу ган ський на ці о наль ний аг рар -
ний уні вер си тет, м. Хар ків.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ди дак тич на ме та яко го —за крі -
пи ти на прак ти ці знан ня із на лаш ту ван ня
ме ре же во го ін тер фей су в се ре до ви щі
ОС Windows; на вчи тись ін с та лю ва ти та на -
лаш то ву ва ти ме ре же вий прин тер

Роз роб ка «Ме то дич не за без пе чен ня
са мо стій ної ро бо ти та по точ но го кон т -

ро лю знань сту ден тів»
Тем но худ Еле о но ра Олек сан д рів на, ви -
кладач, ме то дист, Ма рі у поль ський ко ледж
До нець ко го на ці о наль но го уні вер си те ту
еко но мі ки і тор гів лі іме ні Ми хай ла Ту ган-
Ба ра нов сько го До нець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що го лов ною
ме тою са мо стій ної ро бо ти є не тіль ки за -
кріп лен ня, роз ши рен ня і по глиб лен ня от -
ри ма них знань, умінь і на ви ків, але ви вчен -
ня і за сво єн ня но во го ма те рі а лу без сто рон -
ньої до по мо ги

Стат тя «З до сві ду ви ко ри стан ня ди фе -
рен цій но го під хо ду на за нят тях з фі -

зи ки»
Тка чен ко Яна Ми ко ла їв на, ви кла дач фі зи -
ки, Кос тян ти нів ський ін дус т рі аль ний тех ні -
кум До нець ко го на ці о наль но го тех ніч но го
уні вер си те ту.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ди фе рен ці а -
ція на вчан ня — це ство рен ня умов, за яких
ко жен сту дент міг би пов но цін но ово ло ді -
вати зміс том на вчаль но го ма те рі а лу, гар мо -
ній но роз ви вав ся від по від но до сво їх ін ди -
віду аль них мож ли вос тей, схиль нос тей,
інте ре сів, фор му вав ся б як ін ди від з йо го
спе ци фіч ни ми особ ли вос тя ми

Роз роб ка за нят тя клу бу знав ців куль -
ту ри
Тон ко ног Іри на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
куль ту ро ло гії, При дніп ров ський дер жав -
ний ме та лур гій ний ко ледж, м. Кам’ян ське
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ну ти

вмін ня за сто со ву ва ти знан ня та на вич ки,
яких во ни на бу ли на за нят тях з ук ра їн ської
лі те ра ту ри, іс то рії Укра ї ни та куль ту ро ло гії;
ви хо ву ва ти праг нен ня до по глиб лен ня
знань, спри я ти по ши рен ню куль ту ри й
осві че нос ті в сту дент сько му се ре до ви щі

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
ІКТ у на вчаль но му про це сі»
Укле і на На дія Ми ко ла їв на, ви кла дач спец -
дис цип лін, При дніп ров ський дер жав ний
ме та лур гій ний ко ледж, м. Кам’ян ське Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ро бо ті до ве де но, що сис тем не
за сто су ван ня ін но ва цій них тех но ло гій на -
вчан ня сприяє під ви щен ню якос ті на вчаль -
но го про це су, фор му ван ню фа хо вої й ін -
фор ма цій ної ком пе тен т нос ті сту ден тів

Стат тя «Ін но ва цій ні пе да го гіч ні тех -
но ло гії — про фе сій ні вмін ня су час но -

го ви кла да ча»
Усти мен ко Юлія Во ло ди ми рів на, ви кла дач
елек т ро тех ніч них дис цип лін, При дніп ров -
ський дер жав ний ме та лур гій ний ко ледж,
м. Кам’ян ське Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У стат ті з до сві ду ро бо ти ав тор ка
від зна чає, що при впро вад жен ні ін но ва цій -
них тех но ло гій в пе да го гіч ний про цес освіт -
ньої сис те ми ВНЗ спо сте рі га єть ся зро стан -
ня пе да го гіч ної май с тер нос ті та фа хо вої
ком пе тен т нос ті май бут ніх ви кла да чів —
учас ни ків ін но ва цій них про це сів

Ме то дич на роз роб ка «Орга ні за ція та
про ве ден ня ре гі о наль ної ди стан цій -

ної сту дент ської олім пі а ди з еко но міч них
дис цип лін»
Фрід ман Юлія Ста ніс ла вів на, ме то дист,
викла дач еко но міч них дис цип лін, Кос -
тянтинів ський ін дус т рі аль ний тех ні кум
Донець ко го на ці о наль но го тех ніч но го
універ си те ту.
Ано та ція: Опис про ве ден ня ре гі о наль ної
ди стан цій ної олім пі а ди з еко но міч них дис -
цип лін з те ми «Фонд опла ти пра ці» для сту -
ден тів

Ме то дич на роз роб ка «Вто рин на зай -
ня тість сту ден тів на шля ху до про фе -

сій ної ді яль нос ті»
Хох ло ва Оле на Свя тос ла вів на, ви кла дач
спе ці аль них дис цип лін, Кам’ян ський ме та -
лур гій ний ко ледж Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці роз гля ну то та об ґ рун -
то ва но не об хід ність і ме то ди під ви щен ня
рів ня фа хо вої під го тов ки сту ден тів шля хом
за лу чен ня їхньо го тру до во го по тен ці а лу
до тру до вої ді яль нос ті, оскіль ки стра те гіч -
ний роз ви ток кож но го під при єм ст ва і дер -
жа ви за га лом за ле жить від про фе сій ної під -
го тов ки мо ло дих спе ці а ліс тів

Роз роб ка за нят тя «Ска ляр ний до бу -
ток век то рів та йо го ви раз че рез ко ор -

ди на ти» з ма те ма ти ки
Ці ви на Ле ся Ми хай лів на, ви кла дач ма те ма -
ти ки, Хо роль ський аг ро про мис ло вий ко -
ледж Пол тав ської дер жав ної ака де мії, Пол -
тав ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна -
йо ми ти зі ска ляр ним до бут ком век то рів
у прос то рі, йо го влас ти вос тя ми та за сто су -
ван ням при розв’язу ван ні за дач ко ор ди нат -
но-век тор ним ме то дом; уза галь ни ти та сис -
те ма ти зу ва ти знан ня з те ми «Де кар то ві ко -
ор ди на ти і век то ри у прос то рі»
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Стат тя «Ні ко поль ський аг рар ний ко -
ледж: іс то рія і сьо го ден ня. Шлях дов жи -
ною в 95 ро ків»
Че реп Олек сій Ми ко лай о вич, ди рек тор ко -
лед жу, Ні ко поль ський ко ледж Дніп ров -
сько го дер жав но го аг рар но-еко но міч но го
уні вер си те ту, Дніп ро пет ров ська обл.
Ано та ція: Се ред на вчаль них за кла дів є
в Ніко по лі особ ли вий на вчаль ний за клад —
Ні ко поль ський ко ледж Дніп ров сько го дер -
жав но го аг рар но-еко но міч но го уні вер си те -
ту. Особ ли вий, то му що має май же сто літ -
ню іс то рію, сфор мо ва ні ча сом тра ди ції

Роз роб ка за нят тя «Струк ту ра енер го -
дис пет чер ської гру пи, ре жим ро бо ти»

з кур су «Орга ні за ція екс плу а та ції при -
стро їв елек т ро пос та чан ня за ліз ниць»
Че ре па но ва Оле на Ле о ні дів на, ви кла дач,
Слов’ян ський ко ледж транс пор т ної інф ра -
струк ту ри До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — ви вчи ти
ор га ні за цію ро бо ти енер го дис пет чер сько го
пун к ту; озна йо ми ти ся зі струк ту рою енер -
го дис пет чер ської гру пи; під ви щи ти пі зна -
валь ний ін те рес до те ми

Стат тя «Мо ти ва ція на вчаль ної ді яль -
нос ті сту ден тів при ви вчен ні дис цип -

лі ни «Гео де зія в бу дів ниц т ві»
Чи ги рі на Ра ї са Кос тян ти нів на, ви кла дач,
Слов’ян ський енер го бу дів ний тех ні кум До -
нець кої обл.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то ви ко ри стан -
ня мо ти ва ції на вчаль ної ді яль нос ті сту ден -
тів при ви вчен ні гео де зії на бу дів ниц т ві
на шля ху до фор му ван ня кре а тив ної осо -
бис тос ті. Обґрун то ва но прий о ми про ве ден -
ня мо ти ва ції з ме тою за без пе чен ня якос ті
про фе сій но-тех ніч ної осві ти

Все світ ня іс то рія

Роз роб ка про ек ту «Ве ли кі гео гра фіч ні
від крит тя. Зу стріч ци ві лі за цій» для

8-х кла сів
Вла со ва На та лія Сер гі їв на, учи тель іс то рії,
Дніп ров ська шко ла № 15.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — роз кри ти зна чен -
ня Ве ли ких гео гра фіч них від крит тів для
істо рії люд ст ва, по ка за ти їх про ти річ чя;
спри я ти то му, щоб уч ні са мо стій но да ва ли
оцін ку кон к рет ним іс то рич ним по ді ям; роз -
ви ва ти іс то рич ну сві до мість; фор му ва ти
вмін ня фор му лю ва ти і об грун то ву ва ти суд -
жен ня, ви ко рис то ву ю чи при цьо му ре зуль -
та ти влас них до слід жень

Роз роб ка уро ку «Ве ли ка Бри та нія. Тет -
че ризм» із все світ ньої іс то рії в 11 кла сі

Єнь ко Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель іс то -
рії та пра во знав ст ва, Ма лин ський НВК
«Шко ла-лі цей № 1 іме ні Ні ни Сос ні ної»
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ха рак те ри зу ва ти особ ли вос ті роз вит -
ку Ве ли кої Бри та нії в 70 — 80х рр. XXст.; по -
яс ню ва ти при чи ни «ан г лій ської хво ро би»;
ви зна ча ти скла до ві «тет че риз му»; вдос ко -
на лю ва ти вмін ня пра цю ва ти з різ ни ми іс то -
рич ни ми дже ре ла ми; роз ви ва ти кри тич не
мис лен ня; ви хо ву ва ти за галь но люд ські цін -
нос ті; спри я ти фор му ван ню са мо сві до мос ті
та са мо оцін ки

Роз роб ка уро ку «Уро ки Фран цузь кої
ре во лю ції кін ця XVIII ст.» із все світ -

ньої іс то рії в 9-му кла сі
Єфі мен ко Те тя на Ми хай лів на, учи тель іс то -
рії, Фас тів ський НВК «Лі цей ін фор ма цій -
них тех но ло гій — Спе ці а лі зо ва на за галь но -
ос віт ня шко ла I—III сту пе нів № 9» Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — про ана лі зу ва ти іс то рич не зна чен -
ня Фран цузь кої ре во лю ції кін. XVIII ст. та її
вплив на по даль ших роз ви ток іс то рич них
по дій в Євро пі та всьо му сві ті; на вчи ти
учнів опе ру ва ти по нят тям «лі ві» та «пра ві»
з точ ки зо ру ро зу мін ня по лі тич но го роз -
витку

Роз роб ка уро ку «Во єн ні дії 1915–
1916 рр.» із все світ ньої іс то рії в 10-му

кла сі
По по вич Олек сій Ле о ні до вич, ви кла дач іс -
то рії, Чап лин ський про фе сій ний аг рар ний
лі цей Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сха рак те ри зу ва ти хід во єн них дій
1915–1916 рр.; по рів ня ти во єн ні кам па нії
1915 та 1916 р.; по яс ни ти зна чен ня тер мі -
нів і по нять «Вер ден ська м’ясо руб ка»,
«Бру си лов ський про рив»; «бит ва на р.
Сом мі»; роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти
в гру пах, ви слов лю ва ти влас ну дум ку, оці -
ню ва ти фак ти, по дії та про це си; про дов -
жи ти фор му ван ня уяв лен ня про не при пус -
ти мість війн

Роз роб ка уро ку «Се ред ні ві ки в іс то рії
люд ст ва» із все світ ньої іс то рії в 7-му

кла сі
Си ро та Ми хай ло Вік то ро вич, учи тель іс то -
рії, Анто нів ська фі лія ОЗ СНВК «Ака де міч -
на гім на зія» Ска дов сько го освіт ньо го окру -
гу Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти вмін ня орі єн ту ва ти ся в іс то рич но му
ча сі, прос то рі та на уко вій пе рі о ди за ції іс то -
рії се ред ніх ві ків, спів від но си ти іс то рич ні
по дії, яви ща з пе рі о да ми Се ред ньо віч чя,
спів від но си ти роз ви ток іс то рич них явищ
і про це сів з гео гра фіч ним по ло жен ням се -
ред ньо віч них кра їн і при род ни ми умо ва ми;
ко рис ту ю чись кар тою, по яс ню ва ти при чи -
ни і на слід ки іс то рич них по дій

Роз роб ка уро ку «За вер шен ня те ри то -
рі аль но го по ді лу сві ту» із все світ ньої

іс то рії в 9-му кла сі
Сте па но ва Окса на В’ячес ла вів на, учи тель
іс то рії та пра во знав ст ва, Доб ро піль ська
шко ла-ін тер нат До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — сха рак те ри зу ва ти озна ки за -
вер шен ня те ри то рі аль но го по ді лу сві ту, ко -
ло ні аль ний гніт у кра ї нах Cхо ду й Афри ки,
екс плу а та цію си ро вин них і люд ських ре -
сур сів; ви зна чи ти особ ли вос ті бри тан сько -
го, фран цузь ко го, ні мець ко го ко ло ні а ліз му,
на слід ки ко ло ні аль но го па ну ван ня, зво рот -
ний вплив ко ло ні аль них во ло дінь на роз ви -
ток і до лю мет ро по лій

Роз роб ка уро ку «Алек сандр Ма ке дон -
ський» із все свів т ньої іс то рії в 6-му кла сі
Шмат На та лія Ми хай лів на, учи тель іс то рії,
Ко лон та їв ська шко ла Крас но кут сько го р-
ну Хар ків ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — до слі ди ти по дії, пов?яза ні зі схід ним
по хо дом А. Ма ке дон сько го; роз ши ри ти й
уза галь ни ти знан ня про ви дат но го пра ви те -
ля та пол ко вод ця; роз кри ти при чи ни пе ре -
мог Ма ке дон сько го й утво рен ня йо го ім пе -
рії; роз ви ва ти вмін ня кри тич но мис ли ти,
пра цю ва ти в ма лих гру пах, ви слов лю ва ти
влас ну точ ку зо ру; ви хо ву ва ти куль ту ру
спіл ку ван ня, ін те рес до іс то рії

Роз роб ка уро ку «Утво рен ня Осман -
ської ім пе рії» із все світ ньої іс то рії

в 7-му кла сі
Шо ро хов Ана то лій Олек сан д ро вич, учи тель
іс то рії, Роз дор ська шко ла Си нель ни ків -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль -
на ме та яко го — ви зна чен ня при чин і на -
слід ків утво рен ня Осман ської ім пе рії за до -
по мо гою пор т ре тів пер ших пра ви те лів,
роз крит тя рис ха рак те ру, дій і вчин ків,
усьо го, що об’єд на ло їх в од но му по нят ті —
«за вой ов ник» і впли ну ло на іс то рич ний
про цес

Гео гра фія

Роз роб ка уро ку «Гід рос фе ра. Мо ря, річ -
ки й озе ра» з гео гра фії в 6-му кла сі
Хо дюк Ярос лав Ва си льо вич, ди рек тор, вчи -
тель гео гра фії, При луць ка шко ла № 13 іме ні
Свя ти те ля Іоаса фа Бєл го род сько го Чер ні -
гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
знан ня про час ти ни гід рос фе ри, удос ко на -
лю ва ти вмін ня ви слов лю ва ти ся на за да ну
те му, роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти з кар то -
гра фіч ним ма те рі а лом; спри я ти фор му ван -
ню ком пе тен т нос тей: со ці аль ної, по лі куль -
тур ної, ко му ні ка тив ної, ін фор ма цій ної, са -
мо ос віт ньої, твор чої

Роз роб ка уро ку «Еко ло гіч ні проб ле ми
люд ст ва» з гео гра фії у 8-х — 11-х кла сах
Чай ков ська Окса на Ві та лі їв на, учи тель гео -
гра фії, Ко рос тен ська шко ла-гім на зя № 2
ім. В. Син га їв сько го Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то -
дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го — по вто -
ри ти в іг ро вій фор мі ви вче ний ма те рі ал
що до еко ло гіч ної си ту а ції у сві ті; роз -
вива ти кри тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти
лю бов та бе реж ли ве став лен ня до при ро -
ди; роз ви ва ти від чут тя осо бис тої від по ві -
даль нос ті за стан до вкіл ля, ро зу мін ня йо -
го цін нос ті для всьо го жи во го; фор му ва ти
ак тив ну жит тє ву по зи цію, еко ло гіч не
мис лен ня

Роз роб ка уро ку «До слід жен ня фі зи ко-
гео гра фіч но го по ло жен ня Укра ї ни» з гео -
гра фії у 8-му кла сі
Бєг лє цо ва Іри на Ми хай лів на, учи тель гео -
гра фії, Ска дов ська шко ла № 3 Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ван ня знань
про фі зи ко-гео гра фіч не по ло жен ня Укра ї -
ни; ана ліз йо го пе ре ваг і не до лі ків; ви зна -
чен ня роз мі рів те ри то рії Укра ї ни, її міс ця
в Євро пі та сві ті; по глиб лен ня та за кріп лен -
ня на ви чок ро бо ти з кар та ми ат ла су; роз ви -
ток ко му ні ка тив них здіб нос тей, на ви чок
ко лек тив но го спіл ку ван ня
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Роз роб ка уро ку «Во ди су хо до лу. Річ ка
та її час ти ни» з гео гра фії в 6-му кла сі
Ва си лян ська Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
гео гра фії, біо ло гії, Ки їв ська шко ла № 201.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — по глиб лен ня та сис те ма ти за ція
знань про річ ки, от ри ма них у по чат ко вій
шко лі та на уро ках при ро доз нав ст ва; фор -
му ван ня знань про час ти ни річ ки, основ ні
фа зи вод но го ре жи му та ро бо ту рі чок; роз -
кри ти зна чен ня рі чок у при ро ді та гос по -
дар ській ді яль нос ті лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Озе ра» з гео гра фії
в 6-му кла сі
Глу щук Ні на Гри го рів на, учи тель гео гра фії,
Крим нен ська шко ла Ста ро ви жів сько го р-
ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
сфор му ва ти в уч нів по нят тя «озе ро», озна -
йо ми ти з кла си фі ка цією озер; роз ви ва ти
на вич ки ро бо ти з гео гра фіч ною кар тою, ви -
хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до при ро ди

Ме то дич на роз роб ка «Гео мор фо ло гія
від ва лів Крив ба су» з гео гра фії у 8-му

кла сі
Дя дич кі на Люд ми ла Іва нів на, учи тель гео -
гра фії, Кри во різь ка шко ла № 82 Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: Ме тою гео мор фо ло гіч но го до -
слід жен ня від ва лів є все біч не їх ви вчен ня
як особ ли вих форм ре льє фу, що ма ють своє
влас не по ход жен ня та струк тур ну ор га ні за -
цію і ви ко ри стан ня зі бра но го ма те рі а лу для
роз ши рен ня знань про при ро ду рід но го
краю

Ме то дич ний по сіб ник «Опи ту ван ня
на уро ках гео гра фії у 6-му кла сі. І час -

ти на»
Ігна тен ко Вік то рія Ми хай лів на, учи тель
гео гра фії, Во дян ська шко ла Ши ро ків сько го
р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку пред с тав ле ні ма те рі -
а ли для за сто су ван ня при ви вче ні про гра -
мо во го ма те рі а лу різ них ме то дів опи ту ван -
ня: тес ту ван ня, гео гра фіч них дик тан тів, за -
пов нен ня таб лиць, циф ро вих дик тан тів

Роз роб ка уро ку «Антар к ти да» з гео гра -
фії в 7-му кла сі
Кон ча ків ська Та ма ра Во ло ди ми рів на, учи -
тель гео гра фії, Овруць ка шко ла № 3 Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти та сис те -
ма ти зу ва ти знан ня з те ми; пе ре ві ри ти рі -
вень за сво єн ня на вчаль но го ма те рі а лу;
удос ко на лю ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти
здо бу ті знан ня; за крі пи ти на вич ки са мо -
стій ної ро бо ти з кар та ми ат ла су, до дат ко ви -
ми дже ре ла ми ін фор ма ції; ви хо ву ва ти са -
мо стій ність і від по ві даль ність

Ме то дич ний по сіб ник «Ви ко ри стан ня
циф ро вих дик тан тів на уро ках гео -

графії»
Круп ська На та лія Ми ко ла їв на, учи тель гео -
гра фії, Пав ло град ський мі ський лі цей Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Ме то дич ний по сіб ник міс тить
циф ро ві дик тан ти до кур су гео гра фія для
уч нів 6-х — 8-х кла сів. По сіб ник до по мо же

вчи те лю у ро бо ті, по лег шить сис те му пе ре -
вір ки знань і вмінь, уріз но ма ніт нить урок,
спри я ти ме за ці кав ле нос ті уч нів до ви вчен -
ня пред ме та

Ме то дич на роз роб ка «Гео гра фіч ні дик -
тан ти» для 6-х кла сів
Ку цен ко Іри на Іва нів на, учи тель гео гра фії,
Хар ків ська гім на зія № 172.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що з-по се ред
різ но ма ніт них форм і ви дів кон т ро лю якос -
ті знань най кра щу ре зуль та тив ність дає
про ве ден ня гео гра фіч них дик тан тів, які
спри яють міц но му і сві до мо му ово ло дін ню
на вчаль ним ма те рі а ло м. Во ни да ють мож -
ли вість уста нов лю ва ти ло гіч ні зв’яз ки між
різ ни ми по нят тя ми, тер мі на ми, фор му ва ти
знан ня в ці ліс ну сис те му, по глиб лю ва ти ро -
зу мін ня гео гра фіч них за ко но мір нос тей

Роз роб ка уро ку «Вза є мо дія лю ди ни
і при ро ди. При род ні ре сур си ма те ри ків
і оке а нів, їх кла си фі ка ція» з гео гра фії
в 7-му кла сі
Мель ник Олек сан д ра Ми ро сла вів на, учи -
тель гео гра фії та еко но мі ки, Тер но піль ська
шко ла ім. В. Гур ня ка № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — по гли би ти та сис те ма ти -
зу ва ти знан ня про при род ні ре сур си ма те -
ри ків і оке а нів; озна йо ми ти з кла си фі ка -
цією при род них ре сур сів; роз ви ва ти прак -
тич ні вмін ня оці ню ва ти та кла си фі кува ти
при род ні ре сур си; ви хо ву ва ти лю бов до
при ро ди, фор му ва ти еко ло гіч ну куль ту ру

Роз роб ка уро ку «Фі зи ко-гео гра фіч на
ха рак те рис ти ка при ро ди Чор но го мо ря.
Проб ле ми ви ко ри стан ня та охо ро ни йо го
вод» з гео гра фії у 8-му кла сі
Оста пен ко Га ли на Сер гі їв на, учи тель геогра -
фії, Фас тів ська шко ла № 10 Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — сфор му ва ти знан -
ня про особ ли вос ті при ро ди Чор но го мо ря;
озна йо ми ти з різ но ма ніт ніс тю при род них
ре сур сів, проб ле мою їх ви ко ри стан ня та
охо ро ни; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти з ін -
фор ма цій ни ми тех но ло гі я ми, різ ни ми дже -
ре ла ми ін фор ма ції, ро би ти ви снов ки, ана лі -
зу ва ти; ви хо ву ва ти еко ло гіч ний сві то гляд,
бе реж ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Гір ські лан д шаф ти
Укра їн ських Кар пат» з гео гра фії у 8-

му кла сі
Пав лен ко ва Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель
гео гра фії, Олек сан д рій ський СЗНЗ № 4 Кі -
ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — cфор му ва ти сис те му знань про
Укра їн ські Кар па ти; спри я ти ро зу мін ню
особ ли вос тей змін при род них умов гір -
ських рай о нів із ви со тою; по ка за ти Кар -
пати в по етич но му сло ві; роз ви ва ти мис -
лення, мо ву, ува гу, пра виль ні уяв лен ня про
на вко лиш ній світ; сти му лю ва ти пі зна валь -
ну ак тив ність; роз ви ва ти вмін ня пе ре роб -
ля ти ін фор ма цію; удос ко на ли ти на вич ки
пра цю ва ти з те ма тич ни ми кар та ми ат ла су;
ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди Укра ї ни, еко -
ло гіч ну куль ту ру

Ме то дич на роз роб ка «Лі вер пуль —
куль тур на сто ли ця Євро пи» з гео гра фії
для 10-х кла сів

Пе ре дель ська Іри на Ми хай лів на, учи тель
гео гра фії, Сє вє ро до нець кий про фе сій ний
бу ді вель ний лі цей Лу ган ської обл.
Ано та ція: Ме ді ап ре зен та ція на за яв ле ну
тему, на вчаль на ме та якої — уза галь ни ти
і сис те ма ти зу ва ти знан ня з гео гра фії (роз -
діл Кра ї ни Євро пи. Ве ли ка Бри та нія);
форму ва ти вмін ня ви ко ну ва ти по став ле ні
за вдан ня; по ка за ти між куль тур ний зв’язок
міст-по бра ти мів Лі вер пу ля і Оде си

Роз роб ка уро ку «Грун то вий по крив
Укра ї ни» з гео гра фії у 8-му кла сі
Тка чен ко Іри на Ми ко ла їв на, учи тель гео -
гра фії, Ки їв ська шко ла № 84.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти та сис те -
ма ти зу ва ти знан ня про умо ви ґрун то ут во -
рен ня й основ ні ге не тич ні ти пи ґрун тів;
удос ко на ли ти прак тич ні на вич ки та вмін ня
ана лі зу ва ти кар ту ґрун тів і зна хо ди ти за ко -
но мір нос ті по ши рен ня ти пів ґрун тів на рів -
нин них і гір ських те ри то рі ях

Роз роб ка уро ку «Афри ка. Особ ли вос -
ті фі зи ко-гео гра фіч но го по ло жен ня.

До слід жен ня та осво єн ня ма те ри ка» з гео -
гра фії в 7-му кла сі
Тур ба є ва Люд ми ла Фе о до сі їв на, учи тель
гео гра фії, еко но мі ки, Ки їв ська шко ла № 66.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — сфор му ва ти пер -
вин ні на вич ки скла дан ня ха рак те рис ти ки
гео гра фіч но го по ло жен ня ма те ри ка; сис -
тема ти зу ва ти знан ня про основ ні ета пи
істо рії до слід жен ня Афри ки; по гли би ти на -
вич ки ви зна ча ти гео гра фіч ні ко ор ди на ти,
ви мі рю ва ти від ста ні на кар ті; спо ну ка ти
до са мо стій но го по шу ку; учи ти кри тич но
мис ли ти, ко му ні ка тив нос ті, ко лек ти віз му

Роз роб ка уро ку «Га ло пом по Євра зії»
з гео гра фії в 7-му кла сі

Чай ков ська Окса на Ві та лі їв на, учи тель гео -
гра фії, Ко рос тен ська шко ла-гім на зя № 2
ім. В. Син га їв сько го Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-квес ту
на за яв ле ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми,
ме та яко го — по вто ри ти й за крі пи ти знан ня
з те ми «Євра зія» в іг ро вій фор мі, за ці ка ви -
ти ви вча ти гео гра фію, пе ре ві ри ти рі вень
сфор мо ва нос ті основ них на вчаль них умінь,
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ви хо ву ва ти
лю бов і дбай ли ве став лен ня до при ро ди

Кон с пект уро ку «Ре льєф те ри то рії
Укра ї ни. Рів ни ни» з гео гра фії у 8-му кла сі
Шев цо ва Іри на Ми ко ла їв на, учи тель гео гра -
фії, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 137.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме тою яко го є вдос ко на лен ня кар -
то гра фіч них умінь уч нів і за сво єн ня но вих
знань що до ре льє фу Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Сти хій ні яви ща при -
ро ди. Еко ло гіч ні проб ле ми Афри ки» з гео -
гра фії в 7-му кла сі
Шев цо ва Іри на Ми ко ла їв на, учи тель гео -
гра фії, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 137.
Ано та ція: План-кон с пект ком бі но ва но го
уро ку на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною
під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся),
на вчаль на ме та яко го — роз гля ну ти най ха -
рак тер ні ші сти хій ні яви ща для Афри ки, по -
зна чи ти на кар ті, для яких ха рак тер ні пев ні
сти хій ні яви ща
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Роз роб ка уро ку «Тек то ніч на бу до ва,
ре льєф, ко рис ні ко па ли ни Афри ки»

з гео гра фії в 7-му кла сі
Юрчен ко Ми ко ла Во ло ди ми ро вич, учи тель
гео гра фії та еко но мі ки, Блис тів ський НВК
Нов го род-Сі вер сько го р-ну Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по гли -
би ти знан ня про особ ли вос ті тек то ніч ної
бу до ви, основ ні фор ми ре льє фу та ро до вищ
ко рис них ко па лин; сфор му ва ти знан ня про
особ ли вос ті роз мі щен ня форм ре льє фу
та ко рис них ко па лин на ма те ри ку; про дов -
жи ти вдос ко на лен ня прак тич них на ви чок
ро бо ти з кар та ми ат ла су

Ме то дич на роз роб ка «Урок гео гра фії:
го во ри мо і пи ше мо пра виль но»

Ющен ко Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель
гео гра фії та еко но мі ки, За вод ська шко ла
№ 1 Лох виць ко го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: У ро бо ті на осно ві гео гра фіч ної
лек си ки сис те ма ти зо ва но основ ні ор фо -
епіч ні та ор фо гра фіч ні нор ми ук ра їн ської
мо ви, що мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся учи те -
ля ми на уро ках гео гра фії

Роз роб ка уро ку «Кра ї на За хід ної
Євро пи. ФРН» у 8-му кла сі спе ці аль -

ної шко ли
Яку бов ська Ле ся Олек сан д рів на, учи тель-
де фек то лог, Ямпіль ська спе ці аль на шко ла-
ін тер нат Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ак ту а -
лі зу ва ти знан ня про ма те ри ки, гео гра фіч не
по ло жен ня Євра зії, Євро пи, кра ї ни Євро -
пи; озна йо ми ти з гео гра фіч ним по ло жен -
ням Ні меч чи ни, особ ли вос тя ми її ре льє фу
та клі ма ту, рів нем роз вит ку еко но мі ки.
коре гу ва ти про це си мис лен ня; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, зв’яз не мов лен ня; ви хо -
ву ва ти вза є мо під т рим ку, по чут тя ко лек ти -
віз му

Гро ма дян ська осві та

Роз роб ка за хо ду «Бій під Кру та ми.
Май с тер-клас із кві лін гу» для 3-х

класів
Пуш кар Іри на Ярос ла вів на, ви хо ва тель
групи про дов же но го дня; Мо роз Те тя на Ро -
ма нів на, учи тель по чат ко вих кла сів, Тер но -
піль ська об лас на екс пе ри мен таль на ком п -
лек с на шко ла мис тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ван -
ня по чут тя пат рі о тиз му, лю бо ві до сво го на -
ро ду, йо го іс то рії та ге ро їч но го ми ну ло го;
роз ви ток мо ти ва ції, спря мо ва ної на під -
готов ку до за хис ту Віт чиз ни, на при кла ді
по дви гу юна ків; фор му ван ня ін те ре су до лі -
те ра ту ри про бій під Кру та ми; ви хо ван ня
тер пін ня, ува ги, са мо стій нос ті, по тре би до -
по мог ти ін шо му

Роз роб ка за хо ду «Укра ї на — єв ро пей -
ська дер жа ва» для 11-х кла сів

Ти мо фе є ва На та лія Оле гів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви; Крин ська Ган на Вла дис ла вів -
на, учи тель іс то рії, Оде ська гім на зія № 5.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, пі сля яко го уч ні змо жуть
ар гу мен ту ва ти до ціль ність ви бо ру кур су
на єв ро пей ську ін тег ра цію з точ ки зо ру гео -
гра фіч но го по ло жен ня кра ї ни, по лі тич них,

со ці аль них, еко но міч них та куль тур них
чин ни ків

Роз роб ка за хо ду «Ми — ма лень кі
укра їн ці» для 1-х кла сів

Ала баш На та лія Дмит рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ялтин ська шко ла № 2 Ман -
гуш сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — за крі пи ти
і зба га ти ти уяв лен ня пер шо клас ни ків про
Бать ків щи ну, ви хо ву ва ти гро ма дян ські й
пат рі о тич ні по чут тя: лю бов до Віт чиз ни,
гор дість за свій на род

Роз роб ка за хо ду «З Укра ї ною в сер ці
(Ге ро ям Укра ї ни при свя чу єть ся)» для

10-х — 11-х кла сів
Бі ло шиць ка Ал ла Олек сі їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма лин ський
ЗНВК «Шко ла-лі цей № 1 ім. Ні ни Сос ні ної»
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — вша ну ва ти
пам’ять ге ро їв Не бес ної Сот ні та за гиб лих
в АТО, фор му ва ти в уч нів цін ніс не став лен -
ня до Бать ків щи ни, її за хис ни ків, ба жан ня
ста ти гід ним гро ма дя ни ном Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Моя Бать ків щи на —
моя рід на Укра ї на!» для 3-х кла сів
Вол ків ська Іри на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сум ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 10 ім. Ге роя Ра дян сько го Со ю зу
О. Бут ка.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти
уяв лен ня уч нів про дер жав ні й на род ні сим -
во ли Укра ї ни; при щеп лю ва ти їм по ва гу
до ук ра їн ської мо ви, піс ні, до тра ди цій і зви -
ча їв ук ра їн ців, лю бов і гор дість за свою
Бать ків щи ну; ви хо ву ва ти справ ж ніх пат -
ріо тів

Роз роб ка за хо ду «Справ ж ні ге рої
Запо різь ко го краю» для 10-х — 11-х

кла сів
Во ро ні на Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, ви хо -
ва тель гур то жит ку, Ме лі то поль ське ви ще
про фе сій не учи ли ще За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — ви хо ву ва ти пат рі о тизм, по чут тя
вдяч нос ті во ї нам АТО; за хоп лен ня ге ро їч -
ни ми по дви гам ук ра їн ських бій ців, роз ви -
ва ти ба жан ня взя ти участь у під трим ці за -
хис ни ків Віт чиз ни, гро ма дян ську по зи ціїю;
да ти мож ли вість від чу ти особ ли ву цін ність
ми ру і спо кою у сві ті, важ ли вість ми ло сер -
дя, під трим ки та спів чут тя

Роз роб ка за хо ду «Моя Бать ків щи на —
Укра ї на» для 5-х — 6-х кла сів
Да не лян Та мєл ла Гри го рів на, пе да гог-ор га -
ні за тор, Борiвська шко ла іме ні С. За ко ри
Змі їв сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та
яко го — по гли би ти знан ня про Укра ї ну; роз -
ви ва ти твор чі здіб нос ті, під ви щи ти за ці кав ле -
ність у ви вчен ні іс то рії рід но го краю та се ла;
фор му ва ти цін ніс не став лен ня до дер жа ви,
сус піль ст ва, мо ви, сім’ї, са мо го се бе, за охо -
чу ва ти тво ри ти доб ро, здо бу ва ти знан ня,
рос ти гід ни ми гро ма дя на ми своєї дер жа ви

Роз роб ка за хо ду «Мрія про Укра ї ну»
для 10-х — 11-х кла сів
Дмит рик Оль га Вік то рів на, Квас нюк Ін на
Олек сан д рів на, вкла да чі ук ра їн ської мо ви

та лі те ра ту ри, Він ниць кий транс пор т ний
ко ледж.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти
знан ня про ук ра їн ську куль ту ру, лі те ра ту -
ру, мо ву, іс то рію; по ка за ти кра су, ба гат ст во
та роз ма їт тя ук ра їн сько го сло ва; роз ви ва ти
ін те рес до іс то рії, мис тец т ва, рід но го краю
та Укра ї ни; ви кли ка ти ба жан ня лю би ти рід -
ну мо ву, на род, зем лю, по ва жа ти рід них,
стар ших, од но літ ків; ша ну ва ти на дба не
та при мно жу ва ти май бут нє

Стат тя «Ви ко ри стан ня кур су «Істо рія
рід но го краю» у фор му ван ні цін ніс -

них орі єн та ції шко ля рів»
Єнь ко Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель іс то -
рії та пра во знав ст ва, Ма лин ський НВК
«Шко ла-лі цей № 1 іме ні Ні ни Сос ні ної»
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то пи тан ня фор -
му ван ня цін ніс них орі єн та ції шко ля рів
мож ли вос тя ми кур су «Істо рія рід но го
краю», роз кри то роль шкіль них му зе їв
у пат рі о тич но му ви хо ван ні уч нів ської мо -
лоді

Роз роб ка за хо ду «Укра ї нець-це на все
жит тя!» для 1-х кла сів
За до рож на Іри на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Гір ська шко ла № 15 По пас -
нян сько го р-ну Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — озна йо ми ти з тра ди ці я ми та зви -
ча я ми ук ра їн сько го на ро ду, роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті ді тей, ви хо ву ва ти по чут тя
пат рі о тиз му, на ці о наль ної сві до мос ті

Роз роб ка пер шо го уро ку «Укра ї на —
єв ро пей ська дер жа ва» в 5-му кла сі

Ка ра сьо ва Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель
ма те ма ти ки та ін фор ма ти ки, Пуш ка рів ська
шко ла Вер х ньо д ніп ров сько го р-ну Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), на вчаль на ме та яко го — озна йо -
ми ти з основ ни ми по ді я ми ста нов лен ня
дер жав нос ті Укра ї ни; фор му ва ти від чут тя
при на леж нос ті до Укра ї ни, усві дом лен ня
се бе ук ра їн цем, по чут тя осо бис тої від по ві -
даль нос ті за до лю дер жа ви та на ро ду

Роз роб ка за хо ду «Муж ність і біль Чор -
но би ля» для 3-х кла сів
Ки бе нок Ні на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сла ву тиць ка шко ла № 3 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — зга да ти іс -
то рію ава рії на Чор но биль ській атом ній
елек т ро стан ції, по гли би ти знан ня уч нів про
неї, ви хо ву ва ти осо бис ту стур бо ва ність
кож но го за все, що від бу ва єть ся на вко ло,
вчи ти сприй ма ти чу жу бі ду, чу жий біль
як свій влас ний

Роз роб ка уро ку «Укра ї на на кар ті
Євро пи» для 4-х кла сів

Ко рот ко ва Лю бов Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Піс ко-Радь ківська шко ла
Бо рів сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти знан ня про Бать ків -
щи ну; фор му ва ти уяв лен ня про Укра ї ну
як не за леж ну єв ро пей ську дер жа ву; по гли -
би ти знан ня про Євро пей ський Со юз, йо го
сим во лі ку; роз ви ва ти об раз не мис лен ня,
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уяву; ви хо ву ва ти по ва гу та гор дість до дер -
жа ви, ук ра їн сько го на ро ду, рід но го краю

Роз роб ка за хо ду «Ми ді ти твої, Укра ї -
но» для 2-х — 3-х кла сів
Кріль Оль га Вла дис ла вів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ста ро кос тян ти нів ський НВК
«Спе ці а лі зо ва на шко ла I сту пе ня, гім на зія»
іме ні Ге роя Укра ї ни Сер гія Ми хай ло ви ча
Бон дар чу ка Хмель ницької обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду, ме та
яко го — по гли би ти знан ня про на шу дер жа -
ву, про дов жу ва ти озна йом лен ня з на ці о -
наль ни ми сим во ла ми Укра ї ни; фор му ва ти
на ці о наль ну сві до мість; ви хо ву ва ти пат рі о -
тів рід ної дер жа ви; при щеп лю ва ти по чут тя
лю бо ві до рід но го краю; роз ви ва ти пі зна -
валь ні ін те ре си, твор чі здіб нос ті.

Роз роб ка уро ку «Укра ї на — єди на
кра ї на» в 10-х — 11-х кла сах

Куп лен ко Нел ля Ва си лів на, учи тель іс то рії,
Бо рів ський НВК Сє вє ро до нець кої міськ ра -
ди Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти по нят тя
про фе де ра лі за цію, со бор ність, су ве рен -
ність на шої дер жа ви; спри я ти фор му ван ню
іс то рич ної, на ці о наль ної сві до мос ті; ви хо -
ву ва ти пат рі о тизм

Роз роб ка за хо ду «Ге рої на шо го ча су»
для 7-х кла сів

Ли сен ко Юлія Вік то рів на, учи тель гео -
графії, Но во го рів ська шко ла Ток маць ко го
р-ну, За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся), ме та яко го —фор му ва -
ти по чут тя пат рі о тиз му, при чет нос ті і від по -
ві даль нос ті за все, що від бу ва єть ся в кра ї ні,
вдяч нос ті тим, хто за хи щає кра ї ну, лю бо ві
до сво го на ро ду, Укра ї ни; роз ви ва ти ак тив -
ну гро ма дян ську по зи цію що до ці ліс ної
дер жа ви; ви хо ва ти по ва гу до муж нос ті
та са мо від да нос ті су час них бор ців за не за -
леж ність і ці ліс ність дер жа ви

Роз роб ка про ек ту «Ти бу деш жи ти,
Укра ї но, кра ї на щас тя і доб ра» для 7-х

кла сів
Ло баць ка Лі дія Ми ко ла їв на, ви хо ва тель,
Во ло ди мир-Во лин ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла-ін тер нат «Центр осві ти та со ці аль но-пе -
да го гіч ної під трим ки» Во лин ської обл.
Ано та ція: Ме та про ек ту: ви хо ван ня на ці о -
наль но сві до мих гро ма дян, пат рі о тів, про -
дов жу ва чів на ці о наль но-пат рі о тич них,
куль тур но-іс то рич них тра ди цій, які спи ра -
ють ся на сис те му ду хов но-мо раль них цін -
нос тей ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка за нят тя «Ми — ук ра їн ці —
єди на сім’я» для 3-х кла сів

Ля шок Ла ри са Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Степ ків ська шко ла Пер во май -
сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з на -
ціо наль ни ми особ ли вос тя ми мен та лі те ту
ук ра їн ців, їхньою пра це люб ніс тю, гос тин -
ніс тю та друж бою; роз ви ва ти зв’яз не мов -
лен ня, пам’ять, ува гу, умін ня пре зен ту ва ти
під го тов ле ний ма те рі ал; ви хо ву ва ти по чут -
тя пат рі о тиз му

Цикл роз ро бок уро ків та ви хов но го
за хо ду «Ми — ді ти твої, Укра ї но» для

1-х — 3-х кла сів
Мар ти но ва На та лія Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Пер шот ра вен ська шко -
ла № 5 Днуп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ки уро ків та по за клас них
за хо дів з на ці о наль но-пат рі о тич но го ви хо -
ван ня (урок чи тан ня у 1-му кла сі, Свя то
Бук ва ря, ви хов на го ди на у 3-му кла сі)

Роз роб ка за хо ду «Не хай на сві ті спо кій
бу де сьо год ні, зав т ра, на зав ж ди!» для 4-х
кла сів
Мар ті но ва Окса на Во ло ди ми рів на, учи тель
ін фор ма ти ки в по чат ко вих кла сах, Ма няв -
ський НВК Бо го род чан сько го р-ну Іва но-
Фран ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
со ці аль но ком пе тен т но го, ак тив но го, від по -
ві даль но го гро ма дя ни на й пат рі о та Укра ї ни;
ви хо ву ва ти в уч нів по чут тя на ці о наль ної
гор дос ті, лю бо ві до рід но го краю

Роз роб ка за хо ду «Піс ні, на род же ні
вій ною. Ми ну ле та су час не йдуть по -

ряд» для 10-х — 11-х кла сів
Про ко по ва Інес са Ге ор гі їв на, учи тель біо -
логії, Кос тян ти нів ський НВК «Гім на зія із
за галь но ос віт ньою шко лою І сту пе ня» До -
нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ви ко ри -
стан ня пі сен но-емо цій но го за бар в лен ня
для ці ліс но го та гли бо ко го осмис лен ня ге -
ро їч них по дій су час нос ті, здій с нен ня пат рі -
о тич но го ви хо ван ня уч нів, уша ну ван ня
пам’яті Ге ро їв Май да ну, ге ро їв Дру гої сві то -
вої вій ни та во ї нів АТО на схо ді Укра ї ни, за -
без пе чен ня ду хов ної єд нос ті по ко лінь

Стат тя «Прак тич не за сто су ван ня
шля хів ре алі за ції на ці о наль но-пат рі о -

тич но го ви хо ван ня уч нів ської мо ло ді»
Руб лєв ська Вік то рія Олек сі їв на, за ступ ник
ди рек то ра з ви хов ної ро бо ти, Дніп ров ська
са на тор на шко ла-ін тер нат № 4.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що важ ли ву
роль у пат рі о тич но му ви хо ван ні ді тей та уч -
нів ської мо ло ді ві ді грає пе да гог, йо го осо -
бис тий при клад, йо го по гля ди та прак тич ні
дії, що ма ють бу ти взір цем для на слі ду ван ня

Стат тя «Міс це зви ча їв, тра ди цій і об -
ря дів у фор му ван ні твор чої осо бис -

тос ті»
Сук ма нюк Іри на Пет рів на, сту ден т ка 1 кур -
су, Хмель ницький на ці о наль ний уні вер -
ситет.
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка пи ше, що
в су час но му ви рі під не сен ня ук ра їн сько го
пат рі о тиз му тре ба пиль ну ва ти, аби фаль -
ши ва сес т ра пат рі о тиз му — ша ро вар щи -
на — не по гли ну ла те ле ба чен ня, по бут, міз -
ки лю дей. Адже куль ту ра низь кої якос ті
спе ку лює на на ці о наль них мо ти вах і під мі -
нює зов ніш ні ми ат ри бу та ми са му суть на ці -
о наль ної ідеї

Ме то дич ний по сіб ник «Гро ма дян ське
ви хо ван ня в зміс ті, фор мах і ме то дах»

Ти щук На та лія Ва си лів на, ви хо ва тель,
Кам’янець-По діль ська спе ці аль на шко ла ін -
тер нат Хмель ницької обл.
Ано та ція: У збір ці роз кри ва єть ся зміст ро -
бо ти з ви ко ри стан ням форм, ме то дів і при -
йо мів пе да го гіч но го впли ву з пи тань гро ма -
дян сько го ви хо ван ня в спе ці аль ній шко лі

Роз роб ка за хо ду «Сла вет ні ра діс нен -
ці» для 3-х кла сів

Шев чук Ан на Сте па нів на, учи тель мо лод -
ших кла сів, Ра діс нен ська шко ла Іва нів сько -
го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — по зна йо ми ти ся з ві до ми ми та ла но -
вити ми людь ми, які жи вуть і пра цю ють
у на шо му се ли щі, умі ло під три му ють зви чаї
та тра ди ції на шо го на ро ду; роз ви ва ти твор -
чі здіб нос ті, ви хо ву ва ти на при кла дах жит -
тє во го шля ху од но сель ців по чут тя на ці о -
наль ної сві до мос ті, лю бо ві до рід но го, по ва -
гу до лю дей пра ці

До шкіль не ви хо ван ня

Роз роб ка за нят тя «Стеж ка ми рід ної
Укра ї ни» для стар шої гру пи
Ко но вал На та лія Ми ко ла їв на, ви хо ва тель
з ма лю ван ня; Дар мос тук Ла ри са Іва нів на,
ви хо ва тель, Бі ло цер ків ський ДНЗ (яс ла-са -
док) ком бі но ва но го ти пу № 26 «Стру мо чок»
Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — спо ну ка ти ді тей ви яв ля ти ці ка вість
до ми ну ло го Укра ї ни, ви дат них лю дей; за -
крі пи ти знан ня про сим во ли та обе ре ги, на -
вич ки ко рис ту ван ня фар ба ми, пен з ли ком,
там по ном із зім’ято го па пе ру, пі пет кою;
фор му ва ти на ці о наль ну сві до мість, роз ви -
ва ти пам’ять, ува гу, мов лен ня, мис лен ня,
твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти охай ність, ес -
те тич ний смак, ін те рес і по ва гу до на ці о -
наль них тра ди цій

Роз роб ка за нят тя «Про мін чи ки здо -
ров’я» для стар шої гру пи
Ко но вал На та лія Ми ко ла їв на, ви хо ва тель
з ма лю ван ня; Дар мос тук Ла ри са Іва нів на,
ви хо ва тель, Бі ло цер ків ський ДНЗ (яс ла-са -
док) ком бі но ва но го ти пу № 26 «Стру мо чок»
Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — за крі пи ти уяв лен ня про най біль ше
ба гат ст во лю ди ни — здо ров’я; фор му ва ти
по нят тя про здо ро вий спо сіб жит тя, ко рис -
ну і шкід ли ву їжу, зна чен ня ві та мі нів для
здо ров’я; на вча ти ма лю ва ти ово чі з на ту ри
пен з ли ком та фар ба ми, пра виль но пе ре да -
ва ти фор му і ха рак тер ні особ ли вос ті; фор -
му ва ти на вич ки зо ро вої оцін ки зов ніш ніх
ознак ба га то скла до вих об’єк тів, що міс тять
еле мен ти різ ні за фор мою, ко льо ром та ве -
ли чи ною

Ме то дич на роз роб ка «Сис те ма ди дак -
тич них ігор та вправ з ви ко ри стан ням

ляль ко те ра пії для роз вит ку ди ти ни з особ -
ли ви ми по тре ба ми»
Бу дан це ва На та лія Іва нів на, учи тель-ло го -
пед до шкіль ної гру пи, Кам’ян ський спе ці -
аль ний НВК № 5 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ляль ки-
мотан ки не тіль ки спри яють ор га ні за ції пе -
да го гіч но го про це су, ак ти ві зу ють ува гу,
а та кож ви ко рис то ву ють для на вчан ня про -
від ну ді яль ність до шкіль ни ка — гру. Че рез
гру з ляль ка ми мож на ви рі ши ти за вдан ня
із сен сор но го роз вит ку ди ти ни, суп ро вод -
жу ю чи мов лен ням ко рек цій но-роз ви валь -
ну ро бо ту

Роз роб ка за нят тя «Бе сі да-роз по відь
про ма ту сю» в мо лод шій гру пі
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Во рин ко Вік то рія Пет рів на, ви хо ва тель,
Хуст ський НВК № 1 За кар пат ська об ласть.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор му ва -
ти уяв лен ня про роль ма ми в сім’ї та усві -
дом ле не ро зу мін ня зна чу щос ті ма те рів
в жит ті ді тей; за кріп лю ва ти знан ня про своє
ім’я, ім’я своєї ма ми; до по мог ти глиб ше пі -
зна ва ти сво їх ма те рів; роз кри ти зна чен ня
сло ва «ма ма», як вті лен ня на род ної муд рос -
ті, пра цьо ви тос ті, лю бо ві до рід но го краю

Роз роб ка за хо дів «Прий ди, прий ди,
вес но крас на», «Пан Коць кий»

Га ніт ке вич На дія Пет рів на, му зич ний
керів ник, Со каль ський ДНЗ № 5 Львів -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ки му зич них по за клас них
ви хов них за хо дів для до шкіль нят

Ме то дич на роз роб ка «Ло го пе дич не об -
сте жен ня ді тей з важ ки ми по ру шен ня ми
мов лен ня»
Го ло вен ко На та лія Ми хай лів на, учи тель-ло -
го пед, Сум ський ДНЗ (яс ла-са док) № 17
«Ра дість».
Ано та ція: Ме то дич на до по відь по кли ка на
до по мог ти ефек тив но і до ступ но вста но -
вити емо цій ний кон такт з ди ти ною, яка
не го во рить, зня ти на пру жен ня, роз ви ну ти
пе ре ду мо ви по зи тив но го спіл ку ван ня,
сприй нят тя, ува гу, пам’ять

Роз роб ка за нят тя «На род ні сим во ли
Укра ї ни». (Інтег ро ва не за нят тя з прі о рі те -
том мов лен нє вих за вдань за ме то ди кою
Н. Гав риш)
Дер кач Ле ся Ва си лів на, ви хо ва тель, Бі ло -
цер ків ський са на тор ний ДНЗ (яс ла-са док)
№ 23 «Дзві но чок» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — зба га чу -
ва ти знан ня ді тей про Укра ї ну, рід ний край,
куль тур ну спад щи ну ук ра їн сько го на ро ду;
озна йом лю ва ти з на ці о наль ни ми сим во ла -
ми, обе ре га ми, пред ме та ми одя гу, стра ва -
ми, ре ча ми по бу ту, ви ко рис то ву ю чи ко рек -
тур ні таб ли ці за ме то ди кою Н. Гав риш

Роз роб ка за хо ду «Ро ман ти ка по до ро -
жей і при год» для ді тей п’ято го та шос -

то го ро ку жит тя
Ко рен ко ва Те тя на Євге ні їв на, ви хо ва тель-
ме то дист, До лин ський ДНЗ № 5 «Ру жеч ка»
Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект освіт ньо го квес ту
за тво ра ми В. Су хо млин сько го

Роз роб ка за нят тя «Слов ни ко ва ро бо та»
для стар ших до шкіль ни ків
Мак су до ва Та ма ра Ва ле рі а нів на, учи тель-
ло го пед, Кам’ян ський спе ці аль ний НВК № 5
«Дніп ря ноч ка» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — по зна йо ми ти ді тей
з по нят тям «ін фор ма ція», вправ ля ти у сло -
вот во рен ні та сло во змі нен ні; роз ви ва ти
ува гу, мис лен ня, си лу го ло су, умін ня змі ню -
ва ти темп мо ви, узгод жу ва ти сло ва з ру ха -
ми; вправ ля ти у чи тан ні

Роз роб ка за нят тя «Бать ки — це вчи те -
лі у най важ ли ві шій шко лі на сві ті —

на шо му жит ті» для стар шої гру пи
Ма не кі на На та лія Во ло ди ми рів на, ви хо ва -
тель, Дніп ров ський НВК № 108 «До шкіль -
ний на вчаль ний за клад — за галь но ос віт ній
на вчаль ний за клад ком пен су ю чо го ти пу для

ді тей з ма ли ми та за ти ха ю чи ми фор ма ми
ту бер ку льо зу».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — вчи ти ді тей зна ти
свої пра ва та обов’яз ки; фор му ва ти вмін ня
ша ну ва ти сво їх бать ків, вправ ля ти в умін ні
пи ша ти ся ро ди ною, ви хо ву ва ти ба жан ня
ма ти сім’ю, роз ви ва ти пам’ять, до пит ли -
вість, за крі пи ти ро зу мін ня то го, що в кож -
ній ро ди ні ди ти на має свої пра ва та свої
обов’яз ки

Стат тя «Під ви щен ня рів ня мов лен нє -
вої ком пе тен т нос ті ді тей з ЗНМ, за со -

ба ми ло го рит мі ки»
Ман ту лен ко Оль га Вік то рів на, ви хо ва тель,
Кра ма тор ський ДНЗ (яс ла-са док) ком бі но -
ва но го ти пу № 80 «Сні жок» До нець кої обл.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то проб ле му під -
ви щен ня рів ня мов лен нє вої ком пе тен т нос -
ті ді тей з ЗНМ за со ба ми ло го рит мі ки

Роз роб ка за хо ду «Най ро зум ні ший»
для стар шої гру пи

Міх но Люд ми ла Ми ко ла їв на, ви хо ва тель
до шкіль но го на вчаль но го за кла ду (яс ла-са -
док), До нець кий ДНЗ (яс ла-са док) № 1 Ба -
лак лій сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ство ри ти
умо ви для за сто су ван ня на бу тих знань з ло -
гі ко-ма те ма тич но го роз вит ку, озна йом лен -
ня з до вкіл лям, роз вит ку мов лен ня і куль ту -
ри спіл ку ван ня, ху дож ньої лі те ра ту ри

Роз роб ка за нят тя «По до рож у кра ї ну
Доб ро ти» для ді тей 5-го — 6-го ро ків жит тя
Мо роз Люд ми ла Ми ко ла їв на, ви хо ва тель
ДНЗ, Боб ро виць кий ДНЗ «Со неч ко» Чер ні -
гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — фор му ва ти уяв лен ня про мо раль ні
якос ті лю ди ни, спри я ти їх нім про явам
у жит ті, за кла да ти осно ви ду хов нос ті; сти -
му лю ва ти пі зна валь ну ак тив ність, мис лен -
ня, зба га чу ва ти слов ник; ви хо ву ва ти по тре -
бу в ре гу лю ван ні своєї по ве дін ки за сві до мо
за сво є ни ми мо раль но-етич ни ми нор ма ми;
ви кли ка ти по зи тив ні емо ції, вчи ти вза є мо -
ді я ти один з од ним, зні ма ти нер во ву на пру -
гу, го во ри ти од не од но му ком п лі мен ти

Роз роб ка за нят тя «Ча рів ний світ му зи -
ки» для се ред ньої до шкіль ної гру пи
Товт Ал ла Андрі їв на, му зич ний ке рів ник,
Ужго род ський спе ці а лі зо ва ний НВК «ЗОШ
І сту пе ня — ДНЗ з по глиб ле ним ви вчен ням
ан г лій ської мо ви «Про лі сок».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — роз ви ва ти уяву;
удос ко на лю ва ти на вич ки слу хан ня, при -
щеп лю ва ти лю бов до му зи ки, роз ви ва ти
здат ність від чу ва ти і роз різ ня ти за со би му -
зич ної ви раз нос ті; ви хо ву ва ти по зи тив не
став лен ня до му зи ки, ба жан ня її слу ха ти,
до слу хо ву ва ти му зич ний твір до кін ця

Роз роб ка за нят тя «Чим ба га та ук ра їн -
ська ха та?» для до шкіль ної гру пи

Чо пей Світ ла на Юрі їв на, ви хо ва тель, Хуст -
ський НВК № 1 За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку ін тег ро ва -
но го за нят тя з ма те ма ти ки та на ро доз нав ст -
ва на за яв ле ну те му

Стат тя «Ігро ва ді яль ність ді тей мо лод -
шо го до шкіль но го ві ку в умо вах ДНЗ»

Ша бель ник Рі та Ана то лі їв на, ви хо ва тель,
Бі ло цер ків ський ДНЗ (центр роз вит ку ди -
ти ни) № 12 «Дже рель це» Ки їв ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що гра має ве -
ли ке зна чен ня для со ці аль но-осо бис тіс но го
роз вит ку ди ти ни. Еле мен ти її по вин ні
вклю ча ти ся в усі ви ди вза є мо дії пе да го га
з діть ми, а са ма гра — ста ти основ ною фор -
мою ор га ні за ції різ них ви дів ди тя чої ді яль -
нос ті

Роз роб ка за нят тя «В гос ті до риб -
ки»для ді тей ран ньо го ві ку

Шев чен ко Ма ри на Ми хай лів на, ви хо ва -
тель, Бі ло цер ків ський са на тор ний ДНЗ (яс -
ла-са док) № 23 «Дзві но чок» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — вчи ти гру пу ва ти, зі став ля -
ти за фор мою, ко льо ром згід но зі сло вес ни -
ми ін струк ці я ми до рос ло го; спо ну ка ти до
роз мір ко ву вань і дій, що ґрун ту ють ся на
знан нях, от ри ма них ра ні ше; роз мов ля ти
чіт ко, зро зу мі ло; роз ви ва ти здат ність слу ха -
ти і ро зу мі ти мо ву до рос ло го

Еко но мі ка

Роз роб ка уро ку «Під при є мець. Під -
при єм ниц т во, йо го роль та фун к ції»

з еко но мі ки в 11-му кла сі
Ду би на Люд ми ла Іва нів на, учи тель еко но -
мі ки, За че пи лів ська шко ла Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — ак ту а лі зу ва ти
й по гли би ти знан ня про під при єм ниц т во
як ви роб ни чий ре сурс; роз кри ти зміст під -
при єм ниць кої ді яль нос ті, її зна чен ня для
рин ко вої еко но мі ки; роз ви ва ти вмін ня
роз різ ня ти різ ні ви ди під при єм ниць кої
діяль нос ті, ви хо ву ва ти по ва гу до під при єм -
ниц т ва, ці ка вість до під при єм ниць кої ді -
яль нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Еко но міч на те -
о рія ко та Мат рос кі на» з еко но мі ки

для 11-х кла сів
Ющен ко Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель
гео гра фії та еко но мі ки, За вод ська шко ла
№ 1 Лох виць ко го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: До бір ка за вдань з еко но мі ки за
мо ти ва ми по пу ляр но го мульт філь му

Ети ка

Ме то дич на роз роб ка»Ви ко ри стан ня
твор чих за вдань на уро ках ети ки.

Збір ник вправ»
Стріль чук Сте пан Іва но вич, учи тель іс то рії,
пра во знав ст ва та ети ки, Лю бо хин ська шко -
ла Ста ро ви жів сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: У збір ни ку пред с тав ле ні ди дак -
тич ні ма те рі а ли до кож но го уро ку. Про по -
но ва ні твор чі за вдан ня спря мо ва ні на ак ти -
ві за цію пі зна валь ної ді яль нос ті уч нів і мо -
жуть бу ти ви ко ри ста ні на різ них ета пах
уро ків ети ки у 5 кла сі, а та кож у по за клас -
ній ро бо ті

За ру біж на лі те ра ту ра

Роз роб ка уро ку «Тра гіч не без сил ля
пе ред аб сур д ніс тю сві то во го бут тя

у но ве лі Ф.Каф ки «Пе ре вті лен ня» із за ру -
біж ної лі те ра ту ри в 11-му кла сі
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Альо хі на Іри на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
за ру біж ної лі те ра ту ри, Ма рі у поль ський ме -
ха ні ко-ме та лур гій ний ко ледж При азов -
сько го дер жав но го тех ніч но го уні вер си те -
ту, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ввес ти уч -
нів у ху дож ній світ Ф. Каф ки, ство ри ти
умо ви для усві дом лен ня основ них фі ло соф -
ських по зи цій пись мен ни ка, до по мог ти
зро зу мі ти зміст та ідей но-ху дож ні особ ли -
вос ті но ве ли

Роз роб ка уро ку «Том Сой єр і Пол лі ан -
на» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му

кла сі
Ба наш ко Те тя на Ана то лі їв на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Хмель ницький НВК № 2.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — учи ти ви зна ча ти схо жість і від мін ність
між лі те ра тур ни ми об ра за ми; роз ви ва ти
зв’яз не мов лен ня, умін ня та на вич ки
вдумли во, ви раз но чи та ти й ана лі зу ва ти
твір; по рів ню ва ти об ра зи; роз ви ва ти уяву,
фан та зію, твор чі й ак тор ські здіб нос ті; ви -
хо ву ва ти жит тє ра діс ність, лю бов і по ва гу
до близь ких

Роз роб ка уро ку «Від об ра жен ня особ -
ли вос тей ху дож ньо го сприй нят тя

Ф. Каф ки в опо ві дан ні «Пе ре вті лен ня»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Бой ко Ка те ри на Вік то рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Ро маш ків ська шко ла Ро -
кит нян сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — про ник ну ти в ху -
дож ній світ ав то ра; роз кри ти при чи ни тра -
гіч ного сприй нят тя сві ту пись мен ни ком;
до помог ти уч ням усві до ми ти при чи ни ви -
ник нен ня мо дер ніз му; ви хо ву ва ти гу ма -
нізм, доб ро ту, чуй ність, лю дя ність, ін ші мо -
раль но-ес те тич ні якос ті та ес те тич ні сма ки

Кон с пект уро ку «Валь тер Скотт як за -
снов ник іс то рич но го ро ма ну» із за ру біж -
ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
В’юнен ко Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи -
тель за ру біж ної лі те ра ту ри, Роз дор ська
шко ла Си нель ни ків сько го р-ну Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз кри ти жит тє вий і твор чий шлях
пись мен ни ка, по ка за ти йо го вне сок у роз -
ви ток сві то вої лі те ра ту ри та особ ли вос ті
жан ру іс то рич но го ро ма ну; роз ви ва ти
зв’яз не мов лен ня, ло гіч не мис лен ня і на вич -
ки пе ре ка зу час тин ро ма ну; ви хо ву ва ти
праг нен ня до по даль шо го зна йом ст ва з кра -
щи ми тво ра ми за ру біж ної кла си ки

Роз роб ка уро ку «Р. Л. Сті вен сон. «Ба ла -
да про ве ре со вий на пій» із за ру біж ної лі -
те ра ту ри в 7-му кла сі
Вла сюк Ра і са Бро ніс ла вів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Ста ро си няв ська шко ла
№ 1 Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — до по мог ти усві до ми ти ідей но-ху дож -
ній зміст ба ла ди, ви зна чи ти сим во ліч ність
об ра зів; роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи -
тан ня ба лад, ана лі зу по етич но го тек с ту об -
раз не та кри тич не мис лен ня, твор чі здіб -
нос ті; спри я ти фор му ван ню пат рі о тич но го
по чут тя, по ша ни до ге ро їч но го ми ну ло го
на ро ду

Роз роб ка уро ку «Ман д ри Орфея

ХХ сто літ тя» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 11-
му кла сі
Вол ков Во ло ди мир Ми ко лай о вич, ви кла дач
за ру біж ної лі те ра ту ри, Кре мен чуць кий пе -
да го гіч ний ко ледж іме ні А. С. Ма ка рен ка
Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з основ ни ми ета па ми
жит тє во го та твор чо го шля ху Р. М. Ріль ке;
по ка за ти ви со ке при зна чен ня по етич но го
сло ва Ріль ке; з’ясу ва ти роль йо го «ду хов -
ної» бать ків щи ни Ро сії та Укра ї ни; роз ви ва -
ти на ви ки ви раз но го чи тан ня та ана лі зу по -
етич них тво рів; спри я ти ство рен ню в ду -
шах уч нів «хра му» ви со кої на дії та іде а лу,
ко ли ду ша від кри ва єть ся на зус т річ пре -
крас но му

Роз роб ка уро ку «Уро ки Ма лень ко го
прин ца» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 8-

му кла сі
Га пон чук На та лія Іва нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Ста ро сіль ська шко ла —
фі лія опор но го за кла ду НВК «Кол ків ська
за галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — лі -
цей» Ма не виць ко го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-про ек ту
з муль ти ме дій ною під трим кою й ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — на вчи ти здо -
бу ва ти знан ня са мо стій но, роз кри ти гли би -
ну об ра зу Ма лень ко го прин ца, до по мог ти
зро зу мі ти сим во ліч ність об ра зів каз ки, на -
вча ти ся тлу ма чи ти «муд рі дум ки» каз ки;
роз ви ва ти ло гіч не та твор че мис лен ня,
зв’яз не мов лен ня; спри я ти фор му ван ню
мо раль них прин ци пів уч нів

Роз роб ка уро ку-квес ту «Алі са в Кра ї ні
Див» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Греч ко Те тя на Сер гі їв на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Мар’янів ський НВК Кар лів -
сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти і сис те -
ма ти зу ва ти ви вче ний ма те рі ал за твор чіс тю
Лью їса Кер рол ла; роз ви ва ти ус не мо но ло -
гіч не і діа ло гіч не мов лен ня, пам’ять, ува гу,
кміт ли вість, умін ня пра цю ва ти в гру пі; ви -
хо ву ва ти за галь но люд ські цін нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Лі те ра тур ний
дик тант» із за ру біж ної лі те ра ту ри для 9-х
кла сів
Гу ме нюк На та лія Олек сан д рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, По піль нянська шко -
ла № 2 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що лі те ра тур ні
дик тан ти — це спів пра ця вчи те ля і уч нів,
це муд рі і кон к рет ні на ста но ви вчи те ля, що -
до пев но го ви ду ро бо ти, по ви вчен ні біо -
графіч них на ри сів, пред с тав ле них у під руч -
ни ках

Роз роб ка уро ку «Фран чес ко Пет рар -
ка — ви дат ний іта лій ський по ет» із за ру -
біж ної лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Де не га Не ля Павлiвна, учи тель за рубiжної
лiте ра ту ри та росiйської мо ви, Ко миш-
Зорян ська шко ла Бiльмаць ко го р-ну За -
порiзької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти уч нів
з жит тям та твор чіс тю Фран чес ко Пет рар -
ки, ко рот ко сха рак те ри зу ва ти збір ку «Кни -
га пі сень», по гли би ти знан ня про со нет;
роз ви ва ти чи таць ку ак тив ність; ви хо ву ва ти
ін те рес до здо бут ків сві то вої лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Доб ре ба чить тіль ки
сер це. Най го лов ні шо го очам не вид но

(А. де Сент-Екзю пе рі «Ма лень кий принц»)»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 8-му кла сі
Джан го бе ко ва Те тя на Ана то лі їв на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Львів ська шко ла
№ 51.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по вто ри ти й уза -
галь ни ти знан ня з те ми, по ка за ти гли би ну
внут ріш ньо го сві ту лю ди ни, фор му ва ти на -
вич ки уваж но го, вдум ли во го чи тан ня, умін -
ня за оч но го спіл ку ван ня з ав то ром; роз ви -
ва ти на вич ки ус но го мов лен ня; ви хо ву ва ти
по чут тя влас ної гід нос ті, по ва ги до осо бис -
тос ті, іде а ли за галь но люд ської мо ра лі

Роз роб ка уро ку «При слів’я — пер ли на
на род ної муд рос ті» із за ру біж ної лі те ра ту -
ри в 5-му кла сі
Дя чун Та ма ра Анто нів на, учи тель за ру -
біжної лі те ра ту ри, Фас тів ська шко ла № 2
Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — на вча -
ти ро зу мі ти гли бин ний зміст при слів’їв,
пря ме і пе ре нос не зна чен ня ви сло вів, до -
реч но ви ко рис то ву ва ти їх, пов’язу ва ти
з жит тє ви ми си ту а ці ями; роз ви ва ти ус не
і пи сем не мов лен ня, твор чу уяву, ло гіч не
мис лен ня; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
ви хо ву ва ти кра щі люд ські якос ті

Роз роб ка уро ку «Образ ти та на Про ме -
тея у мі фо ло гії» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 6-му кла сі
Дя чун Та ма ра Анто нів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Фас тів ська шко ла № 2 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
удос ко на лю ва ти вмін ня стис ло пе ре ка зу ва -
ти зміст тво ру, са мо стій но ви слов лю ва ти
дум ки, ар гу мен ту ва ти їх; з’ясу ва ти при чи ни
по пу ляр нос ті об ра зу Про ме тея, скла да ти
ха рак те рис ти ку ге роя на осно ві йо го вчин -
ків та по ве дін ки; роз ви ва ти на вич ки по рів -
няль ної ха рак те рис ти ки ге ро їв, вмін ня сис -
те ма ти зу ва ти ма те рі ал; ви хо ву ва ти ви со кі
мо раль ні якос ті

Роз роб ка «Мі гель де Сер ван тес Са а вед -
ра — ав тор ро ма ну «Дон Кі хот» із за ру біж -
ної лі те ра ту ри у 8-му кла сі
За го род нюк Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Ла зур нен ська шко -
ла Ска дов сько го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ним за без пе чен ням, ме та яко го —
по зна йо ми ти з по ді я ми жит тя і твор чос ті
Сер ван те са, іс то рич ни ми пе ре ду мо ва ми
Іспа нії ХVІ ст.; по вто ри ти по нят тя «ли цар -
ський ро ман» та йо го ри си; да ти по нят тя
«па ро дія»; озна йо ми ти уч нів з іс то рією на -
пи сан ня ро ма ну; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, ува гу, твор чу уяву, чи таць кі сма ки, лю -
бов до лі те ра ту ри; фор му ва ти гро ма дян -
ську по зи цію, ви хо ву ва ти ін те рес до по ста ті
пись мен ни ка та йо го тво ру

Роз роб ка уро ку «В. Жу ков ський. «Світ -
ла на» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му
класі
За до рож няя Ан на Ва си лье в на, учи тель ро -
сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Ли си чан ська
спе ці а лі зо ва на шко ла № 27 Лу ган ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по зна йо ми ти з ба ла дою В. Жу ков -
сько го «Світ ла на»; удос ко на лю ва ти на вич -
ки ана лі зу вір шо ва но го тек с ту; знай ти
зв’язок ба ла ди з ус ною на род ною твор чіс -
тю; спри я ти роз вит ку мов лен ня, мис лен ня
і твор чих здіб нос тей; ви хо ву ва ти лю бов
до по етич но го сло ва

Роз роб ка уро ку «Ф. Каф ка. «Пе ре вті -
лен ня» із за ру біж ної лі те ра ту ри

в 11-му кла сі
Ко ва лен ко Те тя на Ле о ні дів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Ма ло вис то роп ський
НВК Ле бе дин сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — на вчи ти скла да ти пор т -
фо ліо лі те ра тур но го ге роя; роз ви ва ти вмін -
ня ана лі зу ва ти ху дож ній об раз, ус не мов -
лен ня; спри я ти ви хо ван ню мо раль них якос -
тей; фор му ва ти пі зна валь ні, ко му ні ка тив ні,
по лі куль тур ні ком пе тен т нос ті шко ля рів

Роз роб ка уро ку «А. Ко нан Дойл. «Со ба -
ка Бас кер ві лів» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 7-му кла сі
Ков бас ко Лі ля Ана то лі їв на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Ста ро ба сан ська шко ла-
ін тер нат Боб ро виць ко го р-ну Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за ці ка ви ти
уч нів осо бис тіс тю і твор чіс тю пись мен ни -
ка, учи ти да ва ти ха рак те рис ти ку ге ро ям
на осно ві їх ніх учин ків та став лен ня
до людей

Сце на рій ви хов но го за хо ду «О, мо ре ра -
дос ті без крає!» (Образ жін ки у тво рах сві -
то во го мис тец т ва)» для 10-х — 11-х кла сів
Ко вер на Та ма ра Ана то лі їв на, ви кла дач за -
ру біж ної лі те ра ту ри, ук ра їн ської мо ви і лі -
те ра ту ри, Воз не сен ський ко ледж Ми ко -
лаїв сько го на ці о наль но го аг рар но го уні вер -
си те ту.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по гли би ти і роз ши ри ти знан ня,
на бу ті при ви вчен ні по езії кла си ків сві то вої
лі те ра ту ри; роз ви ва ти ес те тич ні сма ки здо -
бу ва чів осві ти шля хом зна йом ст ва з жи -
воис ни ми та скуль п тур ни ми пор т ре та ми
жі нок ві до мих мит ців; спри я ти роз вит ку
ви раз но го чи тан ня, ло гіч но го мис лен ня,
зв’яз но го мов лен ня; ак цен ту ва ти ува гу на
мо раль ній кра сі жі но чих об ра зів

Ме то дич на роз роб ка «На ці о наль не
ви хо ван ня на уро ках за ру біж ної лі те -

ра ту ри» для 7-х кла сів
Кри во зуб Оль га Гри го рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри та ро сій ської мо ви, Но -
вов’язів ська шко ла Юр’їв сько го р-ну Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пе ре ко нує: тре ба
ство ри ти умо ви, у яких учень змо же про -
яви ти свою по лі тич ну гра мот ність, адек ват -
но зре а гу ва ти на жит тє ді яль ність дер жа ви
(як її про ра хун ки, так і її успі хи). І в цьо му
пи тан ні ве ли ку роль ві ді гра ють са ме уро ки
лі те ра ту ри

Стат тя «Ін но ва цій ні тех но ло гії на уро -
ках за ру біж ної лі те ра ту ри»
Ку чер Ма рія Олек сан д рів на, ви кла дач,
При дніп ров ський дер жав ний ме та лур гій -
ний ко ледж, м. Кам’ян ське Дніп ро пет ров -
ської обл.

Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка на го ло шує: які б су -
час ні ін но ва цій ні тех но ло гії ми не ви ко рис -
то ву ва ли, го лов ним за ли ша єть ся рів но -
прав ний об мін ду хов ни ми цін нос тя ми між
уч нем і ав то ром

Кон с пект уро ку «Д. Г. Бай рон. «Ма зе -
па» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Куч мак Окса на Орес тів на, учи тель, Мос ти -
ська шко ла Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — до по мог ти уч ням зро зу мі ти зміст по -
еми, з’ясу ва ти озна ки іс то риз му та ро ман -
тиз му у тво рі; роз кри ти ри си ро ман тич но го
ге роя в об ра зі Ма зе пи; роз ви ва ти на вич ки
са мо стій ної ро бо ти, ви раз но го чи тан ня, ло -
гіч но го мис лен ня; ви хо ву ва ти за ці кав ле -
ність до іс то рич но го ми ну ло го своєї кра ї ни,
умін ня пра цю ва ти в па рах

Роз роб ка уро ку «Урок з аро ма том ку ті
та при сма ком узва ру» із за ру біж ної лі те -
ра ту ри в 6-му кла сі
Ма ку ха Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри та ро сій ської мо ви, Но -
во бі ло ко ро виць ка шко ла № 3 Бі ло ко ро виць -
кої ОТГ Олев сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по ка за ти пе ре пле тін -
ня ре аль но го й фан тас тич но го в по віст
М. Го го ля «Ніч пе ред Різ д вом»і, ви ко ри -
стан ня фоль к лор них еле мен тів; до слі ди ти
на ці о наль ні тра ди ції і зви чаї, що від об ра же -
ні в по віс ті; роз ви ва ти об раз не мис лен ня,
умін ня ви слов лю ва ти свою дум ку й об ґ рун -
то ву ва ти її; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу
до рід ної зем лі та на ро ду

Роз роб ка уро ку «Вір ші за ру біж них по -
етів про друж бу і ко хан ня» із за ру біж ної
лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Мар чен ко Та мі ла Іва нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Клі щин ський НВК іме -
нім. П. Ста риць ко го Чор но ба їв сько го р-ну
Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йо ми -
ти із за ру біж ни ми по ета ми, що пи са ли про
друж бу та ко хан ня: Р. Бер н сом, Г. Гей не,
К. Си мо но вим, основ ни ми фак та ми їх ніх
біо гра фій та іс то рі я ми ство рен ня по езій;
по каза ти вті лен ня те ми ко хан ня в їх тво рах;
до вес ти, що лю бов— най світ лі ше, най ніж -
ні ше по чут тя, яке здат не тво ри ти ди ва
з людь ми

Роз роб ка уро ку «Як час то чу є мо: по -
езія — ви но (твор чість фран цузь ких по -
етів-сим во ліс тів)» із за ру біж ної лі те ра ту -
ри в 11-му кла сі
Мель ко Ка те ри на Ми хай лів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Дро го биць ка шко ла
№ 10 Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про сим во лізм як лі -
те ра тур ний на прям; сфор му ва ти влас не
розу мін ня по езії фран цузь ких по етів-сим -
во ліс тів, особ ли вос тей їхньої по ети ки, ху -
дож ньо го сві ту; роз ви ва ти на вич ки ана лі зу
по етич но го тво ру, ви раз но го чи тан ня,
зв’яз но го мов лен ня, ло гіч но го мис лен ня,
твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти лю бов до по -
езії, ес те тич ні сма ки

Роз роб ка уро ку «Л. Тол с той. «Ан на
Ка ре ні на» із за ру біж ної лі те ра ту ри

в 10-му кла сі

Мо цак Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Ірк лі їв ська шко ла Чор -
но ба їв сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по гли -
би ти, під су му ва ти й уза галь ни ти знан ня
про твір; удос ко на лю ва ти вмін ня ана лі зу ва -
ти, ін тер пре ту ва ти, оці ню ва ти, уза галь ню -
ва ти та син те зу ва ти ін фор ма цію; роз ви ва ти
на вич ки ви ок рем лен ня го лов но го та влас не
об ґ рун то ва не оці ню ван ня ідей но го на пов -
нен ня лі те ра тур но го тво ру; ви хо ву ва ти ви -
со кі мо раль но-етич ні прин ци пи, праг нен ня
до ду хов но го вдос ко на лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Лі те ра тур ні дик -
тан ти. Вслід за під руч ни ком» із за ру біж ної
лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Му ро ван на Люд ми ла Сер гі їв на, учи тель ро -
сій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Ган нів ська шко ла Доб ро піль сько го р-ну До -
нець кої обл.
Ано та ція: До бір ка за вдань для про ве ден ня
лі те ра тур них дик тан тів з тем «Каз ки на ро -
дів сві ту», «При ро да і лю ди на», «Світ ди -
тин ст ва»

Ме то дич на роз роб ка «Су гес тія: те о рія
і прак ти ка на уро ках за ру біж ної лі те -

ра ту ри»
Оль хо вик Ган на Дмит рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Кня ги ни нів ська шко ла
Луць ко го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку роз гля ну то ви ко ри -
стан ня прин ци пу су гес тії в ху дож ньо му
тво рі, сис те ма ти зо ва но ма те рі а ли для ви ко -
ри стан ня на уро ках за ру біж ної лі те ра ту ри.
Крім те о ре тич них основ ро бо та міс тить ці -
ка ву ін фор ма цію та прак тич ні по ра ди, які
сут тє во по лег шать ро бо ту вчи те ля під час
ви вчен ня тем «Сим во лізм», «Лі ри ка Б. Пас -
тер на ка» то що

Роз роб ка уро ку «Лю бов на лі ри ка
О. Пуш кі на» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 9-му кла сі
При сяж на Яні на Олек сан д рів на, учи тель
ро сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Но вог ро дів -
ська шко ла № 9 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — роз ши ри ти і по гли би ти знан ня про
твор чість О. Пуш кі на; по ка за ти гли би ну
тво рів; ви кли ка ти ін те рес до сло ва ху дож -
ньо го тво ру; до по мог ти зро зу мі ти склад -
ність пе ре жи вань, ба гат ст во по чут тів по ета;
учи ти ін тер пре ту ва ти, від чу ва ти сло во; роз -
ви ва ти на вич ки ана лі зу лі рич но го тек с ту

Роз роб ка уро ку «Джон Кітс. «Про ко -
ни ка та цвір ку на» із за ру біж ної лі те -

ра ту ри в 5-му кла сі
Ру ден ко Оль га Ва лен ти нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Ки їв ська шко ла № 201.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — озна йо ми ти уч нів із жит тям і твор -
чіс тю ві до мо го ан г лій сько го по ета; до по -
мог ти їм від кри ти для се бе кра су по езії

Роз роб ка уро ку «С. Мар шак «Два над -
цять мі ся ців» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Са мой лен ко Оле на Вік то рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Дніп ров ський НВК № 138 «За галь но ос віт -
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ній на вчаль ний за клад І сту пе ня — гім -
назія».
Ано та ція: Урок — зі став лен ня на за яв ле ну
те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді -
ап ре зен та ція до да єть ся) з ви ко ри стан ням
еле мен ту ме то ди ки кри тич но го мис лен -
ня — діа гра ми Вен на, осо бис тіс но орі єн то -
ва ної тех но ло гії на вчан ня, ІКТ

Роз роб ка уро ку «Вір ші за ру біж них
по етів про друж бу і ко хан ня» із за ру -

біж ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Сар да но ва Ва лен ти на Іва нів на, учи тель
зару біж ної лі те ра ту ри, Світ ло вод ська шко -
ла № 1 іме ні Ге роя Ра дян сько го Со ю зу 
І. К. Конь ка Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — озна йо ми ти з лю бов -
ною лі ри кою за ру біж них по етів; про ана лі -
зу ва ти вір ші про друж бу і ко хан ня (Р. Бернс
«Лю бов», Г. Гей не «Ко ли нас тав чу до вий
май…»); роз ви ва ти на вич ки зв’яз но го мов -
лен ня, ана лі зу тво ру, ви зна чен ня ху дож ніх
де та лей; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, фан та -
зію, уяву; сти му лю ва ти за ці кав ле ність ви -
вчен ням тво рів сві то вої лі те ра ту ри

Стат тя «Шко ла «чис то го мис тец т ва»
у фран цузь кій по езії. По етич на своє рід -
ність по езії її пред с тав ни ків»
Ста сів Іван на Ми ко ла їв на, ви кла дач за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Дро го биць ке ви ще про -
фе сій не учи ли ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: У стат ті ви світ ле но знач не яви ще
в роз вит ку по етич но го мис тец т ва — тво ри
«пар нас ців», що ха рак те ри зу ють ся ви сокою
куль ту рою мис лен ня їх твор ців, май с тер ним
во ло дін ням тех ні кою вір ша, праг нен ням від -
кри ти но ві шля хи у роз вит ку літе ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Ф. Дос то єв ський
«Злочин і ка ра» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 10-му кла сі
Ти мо фє є ва Оле на Гри го рів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Кам’ян ська шко ла № 4
ім. А. С. Ма ка рен ка Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — до по мог ти про сте жи -
ти роз ви ток об ра зу Рас коль ні ко ва, ви зна -
чи ти ав тор ське та осо бис те став лен ня до
пер со на жа та йо го ідей; роз ви ва ти на вич ки
ро бо ти з тек с том, ха рак те ри зу ва ти об ра зи
в ди на мі ці, умін ня ви слов лю ва ти свої дум -
ки, об ґ рун то ву ва ти їх на осно ві жит тє вих
спо сте ре жень; ви хо ву ва ти гу ма нізм, най -
кра щі мо раль ні якос ті

Роз роб ка уро ку «О. Вайльд «Пор т рет
До рі а на Грея» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 10-му кла сі
Тре тьяк Оле на Ле о ні дів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Сє вє ро до нець ке ВПУ
Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за без пе чи ти за сво єн ня знань про го -
лов ні ві хи жит тє во го та твор чо го шля ху
пись мен ни ка і міс це в ньо му ро ма ну «Пор т -
рет До рі а на Грея»; роз ви ва ти на вич ки ана -
лі зу епіч но го тек с ту, мов лен нє ві вмін ня;
спри я ти ви хо ван ню мо раль них якос тей

Роз роб ка уро ку «Твор чість А. Міц ке ви -
ча — апо гей поль сько го ро ман тиз му» із за -
ру біж ної лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Чай ков ська Лю бов Ми хай лів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Баш теч ків ська шко ла
Жаш ків сько го р-ну Чер ка ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — про дов жи ти зна -
йом ст во з пред с тав ни ка ми єв ро пей сько го
ро ман тиз му, зок ре ма осо бис тіс тю А. Міц -
ке ви ча та йо го ро ман тич ним сві то гля дом;
під го ту ва ти до ро зу мін ня та ху дож ньо го
пере ос мис лен ня со не тів поль сько го мит ця;
роз ви ва ти вмін ня здій с ню ва ти ана ліз по -
чуто го та ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти по -
ва гу до внут ріш ньо го сві ту лю ди ни, куль ту -
ру чи та ча

Роз роб ка уро ку «А. Че хов «Ха ме ле он»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Ше ре мет Ін на Во ло ди ми рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви і лі те ра ту ри, За по різь ка спе -
ці а лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви вчен -
ням іно зем ної мо ви № 7.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою, ме -
та яко го — про дов жи ти ро бо ту з ви вчен ня
твор чос ті А. Че хо ва; звер ну ти ува гу на май -
с тер ність пись мен ни ка, йо го вмін ня
створи ти на пру жен ня, опи су ю чи ли ше од -
ну по дію; роз гля ну ти прий о ми ство рен ня
ко міч но го; по ка за ти зна чен ня діа ло гу та ху -
дож ньої де та лі в зоб ра жен ні ха рак те рів;
роз кри ти зміст на зви опо ві дан ня

За хист Віт чиз ни

Ро бо чий зо шит з пред ме та «Ме ди ко-
са ні тар на під го тов ка»

Єль чен ко Юлія Ми ко ла їв на, ви кла дач
основ ме ди ко-са ні тар ної під го тов ки, Аграр -
но-еко но міч ний ко ледж Пол тав ської дер -
жав ної аг рар ної ака де мії.
Ано та ція: Зо шит скла де ний за про гра мою
дис цип лі ни «За хист Віт чиз ни» для ви щих
на вчаль них за кла дів І–ІІ рів нів акре ди та -
ції, які здій с ню ють під го тов ку мо лод ших
спе ці а ліс тів на осно ві ба зо вої за галь ної се -
ред ньої осві ти. Ме та — на да ти знан ня про
здо ров’я лю ди ни і пер шу ме дич ну до по мо гу

Роз роб ка уро ку «Ева ку а ція по ра не них
з по ля бою» із за хис ту Віт чиз ни в 11-му
кла сі
Ло за Сер гій Ми хай ло вич, учи тель пред ме та
«За хист Віт чиз ни», за ступ ник ди рек то ра
з вій сько во-пат рі о тич но го ви хо ван ня, учи -
тель ви щої ка те го рії, «учи тель-ме то дист»,
Кам’ян ський НВК «Гім на зія № 11 — спе ці а -
лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням
іно зем них мов І сту пе ня — до шкіль ний на -
вчаль ний за клад «Еври ка» Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — озна йо ми ти з ал -
го рит мом дій при ви яв ле ні по ра не но го
на по лі бою; роз гля ну ти по ря док на дан ня
пер шої ме дич ної до по мо ги та спо со би пе ре -
не сен ня по ра не но го; удос ко на ли ти на вич -
ки ева ку а цій них за хо дів; ви хо ву ва ти іні ці а -
ти ву, смі ли вість, рі шу чість, упев не ність
у сво їх ді ях в екс тре маль них си ту а ці ях

Іно зем ні мо ви

Кон с пект уро ку «A. Mickiewicz.
Przyjaciele» з поль ської мо ви в 6-му

кла сі
Вин ниць ка Зо ря на Іго рів на, учи тель поль-
 ської мо ви, Дро го биць ка шко ла № 15.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Ucze : zna
tre utworu A. Mickiewicza Przyjaciele; zna
zasady pi knego czytania poezji; umie opo -
wiada wg zredagowanego planu; rozumie
przys owie nied wiedzia Prawdziwych przyja -
ci poznajemy w biedzie; potrafi wymieni
cechy prawdziwej przyja ni; podaje cechy
charakteru Leszka i Mieszka; potrafi stre ci
utw r.

Роз роб ка уро ку «Віль ний час» з ні мець -
кої мо ви у 8-му кла сі
Євту хо вич Те тя на Вік то рів на, учи тель іно -
зем ноі мо ви, Ні ко поль ська шко ла № 10
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ак ти ві зу ва ти лек си ку
в ус но му мов лен ні; роз ви ва ти мо но ло гіч не
та діа ло гіч не мов лен ня, ауді ю ван ня, мов ну
здо гад ку; ви хо ву ва ти охай ність, ін те рес
до куль ту ри та спор ту

Роз роб ка уро ку «Zeitungen und
Zeitschriften als kreatives Medium»

з німець кої мо ви в 10-х — 11-х кла сах
Ка ле ник Світ ла на Юрі їв на, учи тель іно зем -
ної мо ви, Ма лин ський НВК «Шко ла-лі цей
№ 1 ім. Н. Сос ні ної» Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — здій с ни ти під сум ко вий
кон т роль сфор мо ва нос ті мов них та мов лен -
нє вих ком пе тен цій з те ми «Zei tun gen und
Zeitschriften als kreatives Me dium» з ви ко ри -
стан ням тех но ло гії стан цій но го на вчан ня

Роз роб ка уро ків з те ми «Тва ри ни»
з фран цузь кої мо ви в 5-му кла сі

Крав чен ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель
фран цузь кої мо ви, Дніп ро руд нен ська гім -
на зія «Со фія» Ва си лів сько го р-ну За по різь -
кої обл.
Ано та ція: Пла ни-кон с пек ти уро ків на за яв -
ле ну те му з фран цузь кої мо ви як дру гої іно -
зем ної

Роз роб ка уро ку «Quelques le ons de
g o. La France» із фран цузь кої мо ви

у 8-му кла сі
Крас но ва Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
фран цузь кої мо ви, Дніп ро руд нен ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла Ва си лів сько го р-ну За по -
різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою, ме -
та яко го — удос ко на ли ти на вич ки вжи ван -
ня ЛО з те ми; озна йо ми ти з но ви ми ЛО,
опра цю ва ти їх ужи ван ня; на вчи ти скла да ти
пи тан ня що до те ми уро ку та від по ві да ти
на них; фор му ва ти діа ло гіч не та мо но ло гіч -
не мов лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Уза галь нен ня
до сві ду ро бо ти»

Куз нє цо ва На дія Іва нів на, учи тель фран -
цузь кої мо ви, Ко рос тен ська мі ська гім на зія
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка опи сує до свід опра цю -
ван ня проб лем ної те ми «Роз ви ток успіш ної
осо бис тос ті шля хом ви ко ри стан ня ін но ва -
цій них ак ме о ло гіч них ме то дів на вчан ня
на уро ках фран цузь кої мо ви», роз роб лен ня
на вчаль но-ме то дич но го про ек ту, ме та яко -
го — уза галь ни ти ма те рі ал з упро вад жен ня
но вих форм і ме то дів про ве ден ня уро ку

Роз роб ка уро ку «Meine Verwandten»
з ні мець кої мо ви в 5-му кла сі
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Ні кан д ро ва Люд ми ла Гри го рів на, учи тель
ан г лій ської та ні мець кої мо ви, Охтир ська
шко ла № 6 Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за крі пи ти
ви вче ний лек сич ний ма те рі ал; озна йо ми ти -
ся з но ви ми лек сич ни ми оди ни ця ми; на вчи -
ти ся роз по ві да ти про ро ди ну

Ме то дич на роз роб ка «LECTURES L’AP -
PA REIL P DAGOGIQUE» з фран цузь кої мо -
ви для 7-х — 9-х кла сів
Оста пен ко Євген Во ло ди ми ро вич, учи тель
фран цузь кої мо ви, Ні ко поль ська шко ла
№ 8 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ме то дич но му по сіб ни ку ви світ -
ле но ме то ди ку на вчан ня чи тан ня фран -
цузь кою мо вою уч нів 7-х — 9-х кла сів

Стат тя «По рів няль ний під хід до на -
вчан ня фран цузь кої мо ви як дру гої

іно зем ної на ба зі ан г лій ської мо ви»
Пав лен ко Лі лія Ми хай лів на, учи тель фран -
цузь кої мо ви, Ні жин ська шко ла № 15 Чер -
ні гів ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що про цес ово -
ло дін ня дру гою іно зем ною мо вою мо же бу -
ти знач но ін тен си фі ко ва ний, як що уч ні ма -
ють ви со кий рі вень во ло дін ня пер шою.
Труд но щі ово ло дін ня кож ною но вою мо -
вою змен шу ють ся при близ но удві чі в по рів -
нян ні із зу сил ля ми, що за тра чу ють на ви -
вчен ня пер шої іно зем ної мо ви

Ме то дич ний ма те рі ал «Мо да» з ні мець -
кої мо ви в 10-му кла сі
Ра ки тян ська Оле на Бо ри сів на, учи тель ні -
мець кої мо ви, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 156.
Ано та ція: Ди дак тич ний ма те рі ал для уро ків
ні мець кої мо ви

Роз роб ка за хо ду «La fete de l ’alphabet
francais» з фран цузь кої мо ви в 5-му

кла сі
Фед чук Га ли на Олек сан д рів на, учи тель іно -
зем ної мо ви, Чу пи рян ське НВО «ЗОШ І–ІІ
сту пе нів-ди тя чий са док» Бі ло цер ків сько го
р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти
ін те рес до ви вчен ня іно зем ної мо ви; фор -
му ва ти мо ти ви ви вчен ня іно зем ної мо ви;
да ти мож ли вість на прак ти ці по ка за ти свої
знан ня; роз ви ва ти фан та зію, здіб нос ті,
мис лен ня

Роз роб ка уро ку «У лі ка ря» з ні мець кої
мо ви в 6-му кла сі
Фі лі по вич Люд ми ла Іва нів на, учи тель ні -
мець кої мо ви, Бі ло цер ків ська спе ці а лі зо ва -
на шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем -
них мов № 9 Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ак ти ві зу ва ти лек си ку
за те мою, удос ко на лю ва ти гра ма тич ні на -
вич ки, роз ви ва ти на вич ки ауді ю ван ня
та на вча ти за сто со ву ва ти мов ний і мов лен -
нє вий ма те рі ал на прак ти ці

Роз роб ка уро ку «L’Ukraine est notre
pays natal» з фран цузь кої мо ви в 10-му

кла сі
Чер ка со ва Те тя на Ва си лів на, за ступ ник ди -
рек то ра з НВР, учи тель фран цузь кої мо ви,
Кам’ян ський НВК «Гім на зія № 11 — спе ці а -
лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням

іно зем них мов І сту пе ня — до шкіль ний на -
вчаль ний за клад «Еври ка» Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ство рю ва -
ти умо ви для ефек тив ної мо ти ва ції уч нів
на уро ках, сти му лю ва ти по зи тив не став -
лен ня до на вчан ня шля хом за сто су ван ня ін -
тер ак тив них вправ

Інтег ро ва ні уро ки

Роз роб ка уро ку «Укра ї на XIX—XX ст..
Т. Г. Шев чен ко. І. Кот ля рев ський. «Ру ська
трій ця» з іс то рії та ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Ба та рон Світ ла на Іл лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри; Яко вен ко Оль га
Іва нів на, учи тель іс то рії, Світ ло вод ська
шко ла № 1 Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — озна йо ми ти з ді яль ніс тю Ки ри ло —
Ме фо ді їв сько го брат ст ва; оха рак те ри зу ва -
ти ді яль ність Т.Г.Шев чен ка; ви зна чи ти
вплив си ли сло ва на фор му ван ня пат рі о тич -
них по гля дів ук ра їн ців як са мо бут ньої на ції;
про слід ку ва ти пе ре хід від куль тур ниць ко го
до по лі тич но го ета пу бо роть би за на ці о -
наль ний роз ви ток Укра ї ни; роз гля ну ти лі те -
ра тур ні на дбан ня як по ча ток ру ху на ці о -
наль но го від род жен ня

Роз роб ка уро ку «Кра са зо ло то го пе ре -
рі зу» з ма те ма ти ки, за ру біж ної лі те -

ра ту ри та ху дож ньої куль ту ри в 9-му кла сі
Бур це ва Оле на Ва си лів на, учи тель ма те ма -
ти ки; По со хо ва На та лія Ген на ді їв на, учи -
тель за ру біж ної лі те ра ту ри та ху дож ньої
куль ту ри, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 166 «Вер ти каль».
Ано та ція: План кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на бут тя знань з ма те ма ти ки, лі те ра ту -
ри, мис тец т ва, усві дом лен ня різ но ма ніт -
нос ті за сто су ван ня ма те ма ти ки в ре аль но -
му жит ті

Роз роб ка уро ку «Спорт. Спор тив ні іг -
ри. Олім пій ські іг ри. Perfect. Perfekt.

Pass compos » з ан г лій ської, ні мець кої
та фран цузь кої мов в 11-му кла сі
Ве ре ща ка Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи -
тель ан г лій ської та ні мець кої мов; Ки ри лі на
Лю бов Аль бер тів на, учи тель ні мець кої
та фран цузь кої мов, Пол тав ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла-ін тер нат з по глиб ле ним ви -
вчен ням окре мих пред ме тів та кур сів при
Кре мен чуць ко му пе да го гіч но му ко лед жі
іме ні А. С. Ма ка рен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — про де -
мон ст ру ва ти особ ли вос ті ін тер ак тив но го
на вчан ня на уро ках іно зем ної мо ви, мож ли -
вос ті ін тег ру ван ня іно зем них мов, а та кож
еле мен ти пе да го гіч но го спів ро біт ниц т ва,
роз ви ва ти ко му ні ка тив ні здіб нос ті уч нів,
ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня та ін те -
рес до ви вчен ня іно зем них мов

Роз роб ка уро ку «Дії над зви чай ни ми
дро ба ми та бу фер об мі ну в гра фіч но -

му ре дак то рі Paint» з ма те ма ти ки й ін фор -
ма ти ки в 5-му кла сі
Глад чен ко О. В., вчи тель ін фор ма ти ки; Вах -
ній Л. П., учи тель ма те ма ти ки, Бі ло цер -
ківський ба га то про філь ний НРЦ Ки їв -
ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
пе ре ві ри ти знан ня про зви чай ні дро би, за -
крі пи ти вмін ня їх по рів ню ва ти, до да ва ти,
від ні ма ти; сфор му ва ти по нят тя бу фе ра об -
мі ну; з’ясу ва ти йо го мож ли вос ті; уза галь -
ни ти та сис те ма ти зу ва ти знан ня, прак тич ні
вмін ня і на вич ки ро бо ти в ре дак то рі Paint
під час розв’язан ня вправ з ін ших пред -
метів

Роз роб ка уро ку «Елек т рич ний струм.
Розв’язу ван ня за дач в Microsoft Exсel»

з фі зи ки та ін фор ма ти ки у 8-му класі
Дер кач На та лія Анто нів на, учи тель фі зи ки
та ін фор ма ти ки; Дер кач Вік тор Олек сан д -
ро вич, учи тель ін фор ма ти ки, Чер ні вець ка
шко ла № 30.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — пе ре ві ри ти за сво єн ня на вчаль но го
мате рі а лу те ми «Елек т рич ний струм»;
форму ва ти вмін ня он лайн опи ту ван ня
за до по мо гою про гра ми «Plіckers», ро бо ти
з тес та ми у фор ма ті ДПА (ЗНО); по ка за ти
ви ко ри стан ня ін фор ма цій них тех но ло гій
у прак тич ній ді яль нос ті, за крі пи ти на ви ки
ро бо ти в Microsoft Ехсel

Роз роб ка уро ку «Ну ме ра ція ба га то -
циф ро вих чи сел. Та єм ни ця Чер во ної

пла не ти» з ма те ма ти ки та при ро доз нав ст -
ва в 4-му кла сі
Дми тер ко Альо на В’ячес ла вів на, вчи тель
по чат ко вих кла сів, спе ці а ліст ви щої ква лі -
фі ка цій ної ка те го рії, стар ший вчи тель;
Дрозд Ін на Ген на ді їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, НВК «Чап лин ська шко ла-гім на зія»
Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — сис те ма ти зу ва -
ти на вич ки ви ко нан ня ариф ме тич них дій;
за крі пи ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі,
рівнян ня; удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо -
ти з іме но ва ни ми чис ла ми; зба га чу ва ти
знан ня уч нів ці ка вин ка ми про Все світ
(Марс)

Роз роб ка уро ку «Збе рі ган ня ін фор ма -
ції» з ін фор ма ти ки та бі б ліо теч ної спра ви
для 5 кла су
Жу чен ко Вік то рія Вік то рів на, учи тель ін -
фор ма ти ки; Дар ві на Оль га Олек сі їв на, бі б -
ліо те кар, Ка хов ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 2 з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них
мов Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го
уро ку на за яв ле ну те му з ме то дич ни ми до -
дат ка ми

Роз роб ка уро ку «По до рож Хар ків щи -
ною» з гео гра фії та ма те ма ти ки в 6-му

кла сі спе ці аль ної шко ли
Іва но ва Оль га Ми ко ла їв на, учи тель гео гра -
фії; Шев чен ко Оле на Вік то рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Хар ків ський СНВК № 8.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — уза галь нен ня уяв лень про
сис те мо ут во рю ю чі гео гра фіч ні по нят тя
на кра єз нав чо му ма те рі а лі; фор му ван ня
знань про гео гра фіч не по ло жен ня Хар ків -
щи ни та іс то рію сво го краю; з ма те ма ти ки:
ви ко ри стан ня основ них ма те ма тич них по -
нять; розв’язан ня ариф ме тич них за дач
на ви зна чен ня ча су між дво ма по ді я ми; пе -
ре вір ка ре зуль та тів об чис лень з ви ко ри -
стан ням різ них прий о мів
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Ме то дич на роз роб ка «Інтег ро ва ні
уро ки в по чат ко вих кла сах як осно ва

фор му ван ня кре а тив нос ті й ро зу мо вої
діяль нос ті уч нів»
Кар пен ко Люд ми ла Во ло ди ми рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро -
боти; Во ро но вич Те тя на Іва нів на, учи тель
по чат ко вих кла сів; При ходь ко Іри на Ва си -
лів на, учи тель по чат ко вих кла сів, Ні ко поль-
 ська шко ла № 22 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку на ве де но роз роб ки
ін тег ро ва них уро ків при ро доз нав ст ва з ін -
ши ми шкіль ни ми пред ме та ми: хі мією, тру -
до вим на вчан ням, ма те ма ти кою, об ра зот -
вор чим мис тец т вом, лі те ра тур ним чи тан -
ням, роз вит ком мов лен ня в по чат ко вих
кла сах

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність пта -
хів»з біо ло гії та ан г лій ської мо ви в 7-му
кла сі
Куб ряк Люд ми ла Фе до рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви; Лі тов ка Ри та Рос тис ла вів на,
учи тель біо ло гії, Хміль ницька шко ла
№ 3 Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — озна йом лю ва ти з різ но ма ніт -
ніс тю пта хів; сха рак те ри зу ва ти окре мі
види пта хів; з’ясу ва ти роль пта хів; на вча ти
ви ко рис то ву ва ти знан ня; на вча ти ро би ти
ус не по ві дом лен ня з те ми; роз ви ва ти на -
вич ки ус но го мов лен ня; за лу ча ти до діа ло гу
куль тур

Роз роб ка уро ку «Зви чаї та тра ди ції
свят ку ван ня Різ д ва в Укра ї ні та Ве ли ко -
бри та нії» з ан г лій ської мо ви та де ко ра тив -
но-при клад но го мис тец т ва в 10-му кла сі
Кузь ма Оль га Бог да нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви; Ящи шин Те тя на Іл лів на, вчи -
тель ДПМ, Тер но піль ська об лас на ком п -
лекс на екс пре мен таль на шко ла мис тецтв
ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на ли ти фо -
нетич ні на вич ки; роз ви ва ти діа ло гіч не
мовлен ня; прак ти ку ва ти в ауді ю ван ні; роз -
ви ва ти на вич ки ро бо ти над тек с том; озна -
йо ми ти з різ д вя ни ми ат ри бу та ми Укра ї ни
та Ве ли ко бри та нії

Роз роб ка уро ку «Ва ви лон ська Ве жа»
з ан г лій ської мо ви, ук ра їн ської мо ви, чи -
тан ня та софь фед жіо в 2-му кла сі
Кузь ма Оль га Бог да нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви; Дар дан Те тя на Са ве лів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Тер но піль ська об -
лас на ком п лек с на екс пе ри мен таль на шко -
ла мис тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши рю ва ти знан ня
про різ ні ви ди мов лен ня; вчи ти спо сте рі га -
ти за зву чан ням, на пи сан ням і зна чен ням
слів; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
викли ка ти ба жан ня біль ше ді зна ти ся про
рід ну мо ву та мо ви на ро дів сві ту; роз ви ва ти
ці ліс не сприй нят тя на вко лиш ньо го сві ту;
ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви, ес те тич ні
сма ки

Роз роб ка уро ку «Свя то Кни ги» в 6-х —
8-х кла сах
Ку це конь Іри на Олек сан д рів на, за ві ду вач
бі б ліо те ки; Про ко пен ко Те тя на Ва лен ти нів -
на, учи тель ан г лій ської мо ви, Ме реф’ян -
ська шко ла № 1 Хар ків ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку, ме та яко го — по -
ка за ти зна чен ня кни ги в жит ті лю ди ни,

при щеп лю ва ти лю бов до кни ги, фор му ва ти
ко му ні ка тив ну ком пе тен т ність, ви хо ву ва ти
по тре бу в чи тан ні, куль ту ру чи тан ня, бе -
реж ли ве став лен ня до кни ги

Роз роб ка уро ку «По зна чен ня чи сел
дру го го де сят ка. Скла дан ня за дач

на по рів нян ня. Ви го тов лен ня жай во рон ка
(орі га мі)» з ма те ма ти ки, ху дож ньої пра ці,
ко лек тив но го му зи ку ван ня для 1-х кла сів
Мо роз Т. Р., Тка чик Х. Б., Ка чан О. І.,
учитель по чат ко вих кла сів; Ящи шин Т. І.,
учи тель ху дож ньої пра ці; Тка чик Х. Б., Ка -
чан О. І., учи тель ко лек тив но го му зи ку ван -
ня, кон цер т мейстр, Тер но піль ська об лас на
екс пе ри мен таль на ком п лек с на шко ла
мистецтв.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з утво рен ням, на звою, по -
слі дов ніс тю чи сел від 11 до 20; вправ ля ти
в таб лич но му до да ван ні і від ні ман ні
в межах 10; розв’язан ні за дач; фор му ва ти
вмін ня уваж но слу ха ти, тер пе ли вос ті; роз -
ви ва ти об чис лю валь ні на вич ки, ло гіч не
мис лен ня, ма те ма тич не мов лен ня, пам’ять,
твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти: ба жан ня от -
ри му ва ти но ві знан ня; по ва гу до тра ди цій
ук ра їн сько го на ро ду; пра цьо ви тість

Роз роб ка уро ку «Склад чис ла 3. По -
нят тя про лі нії (пря мі, кри ві). Три -

кутник» з ма те ма ти ки та ліп лен ня в 1-му
кла сі
Мо роз Те тя на Ро ма нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів; Тка чук Ла ри са Пи ли пів на, учи -
тель об ра зот вор чо го мис тец т ва, Тер но піль-
 ська об лас на ком п лек с на шко ла мис тецтв.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — да ти по нят тя скла ду чис ла 3;
вправ ля ти в по рів нян ні чи сел у ме жах 3;
тре ну ва ти в ка лі гра фіч но му на пи сан ні
циф ри 3; за крі пи ти ма те рі ал з тех но ло гії
ліп лен ня най прос ті ших об’єм них форм
(куль ки і ка туль ки і їх по хід них); по зна йо -
ми ти з по нят тям кри ва, пря ма лі нії та три -
кут ник, ви ко рис то ву ю чи три мо ду лі ка ту -
льок (пря мих), да ти їм ви зна чен ня

Роз роб ка уро ку «Фут боль ні сто ли ці
Євро пи» з гео гра фії і фі зич ної куль ту -

ри в 10-му кла сі
Пе ре дель ська Іри на Ми хай лів на, учи тель
гео гра фії; Сер деч ний Во ло ди мир Вла дис ла -
во вич, учи тель фі зич ної куль ту ри, Сє вє ро -
до нець кий про фе сій ний бу ді вель ний лі цей
Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — ін тег ру ван ня знань
про вста нов лен ня зв’яз ків між струк тур ни -
ми ком по нен та ми зміс ту з гео гра фії і фі зич -
ної куль ту ри, фор му ван ня ці ліс но го уяв -
лен ня про фор му ван ня еко но міч но го по -
тен ці а лу кра їн За хід ної Євро пи на при кла ді
роз вит ку і ста нов лен ня про від них фут боль -
них клу бів Євро пи

Роз роб ка уро ку «Пі сен ний кон курс
Євро ба чен ня» з ан г лій ської мо ви

та му зи ки у 8-му кла сі
Се ке лик Іри на Іго рів на, учи тель ан г лій ської
мо ви; Куз нє цо ва На дія Ва си лів на, учи тель
му зич но го мис тец т ва, Тер но піль ська шко ла
№ 21.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — озна йо ми ти з кон кур сом Євро ба -
чен ня, із тво ра ми різ них му зич них жан рів,

роз ши ри ти знан ня про учас ни ків від Укра ї -
ни; фор му ва ти ко му ні ка тив ні на вич ки,
логіч не мис лен ня; удос ко на лю ва ти во каль -
но-хо ро ві на вич ки; роз ви ва ти лю бов до му -
зи ки, ес те тич ний смак, кру го зір; сти му лю -
ва ти до са мо стій но го по шу ку до дат ко вої ін -
фор ма ції з те ми

Роз роб ка уро ку «Особ ли вос ті ні мець -
ко го ро ман тиз му крізь приз му по езій

Г. Гей не» з ні мець кої мо ви та за ру біж ної
лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Фе до ро ва Га ли на Іва нів на, учи тель ні мець -
кої мо ви; Ро го ва Люд ми ла Дмит рів на, учи -
тель за ру біж ної лі те ра ту ри і ху дож ньої
куль ту ри, Біл го род-Дніс т ров ський НВК
«За галь но ос віт ня шко ла ІІ сту пе ня — лі -
цей» Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го
уро ку, ме та яко го — роз кри ти ідей но-те ма -
тич ну сут ність і ху дож ню своє рід ність тво -
ру-ори гі на лу, по ка за ти роль під ряд ни ка;
роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти лі рич ний
твір; удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го
чи тан ня та ана лі зу по етич но го тво ру і пе ре -
кла ду; ви хо ву ва ти по чут тя пре крас но го, ви -
хо ву ва ти ін те рес до ви вчен ня тво рів за ру -
біж ної лі те ра ту ри у пе ре кла дах і в ори гі на лі

Роз роб ка уро ку «І. Жи лен ко. «Ве чір
гно мів». Си ла уяви. Та єм ни ці мар шо -

вої му зи ки» з лі те ра тур но го чи тан ня
та му зи ки в 3-му кла сі
Фі ла то ва Ка те ри на Ме фо ді їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів; Шам ка Іри на Ста ніс ла вів -
на, учи тель му зи ки, Віль но гір ська шко ла
№ 4 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти на вич ки сві до мо го
ви раз но го чи тан ня по етич них тво рів, зба га -
чу ва ти мов лен ня; фор му ва ти уяв лен ня про
мар шо вість; роз ви ва ти від чут тя рит му, ло -
гіч не мис лен ня, умін ня фор му ва ти оцін ні
суд жен ня, умін ня ма лю ва ти му зич ні кар ти -
ни під час зву чан ня му зич них тво рів, ви ко -
нав ські на вич ки, твор чу уяву; ви хо ву ва ти
лю бов до пре крас но го, до тво рів му зич но го
мис тец т ва

Роз роб ка уро ку «Сві то ві проб ле ми
еко ло гії» з ан г лій ської мо ви та еко -

логії
Хма рук Юлія Ми ко ла їв на, ви кла дач, еко ло -
гія; Яки мен ко Оле на Ві та лі їв на, ви кла дач,
ан г лій ська мо ва, При дніп ров ський дер жав -
ний ме та лур гій ний ко ледж, м. Кам’ян ське
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз кри ти суть по нят тя «сві то ві проб -
ле ми еко ло гії», по ши ри ти знан ня про ан т -
ро по ген ні дже ре ла за бруд нен ня се ре до ви -
ща, роз гля ну ти ви ди за бруд нень та їх вплив
на ком по нен ти при ро ди; удос ко на лю ва ти
вмін ня вста нов лю ва ти вза ємо зв’яз ки, пра -
цю ва ти з дже ре ла ми до дат ко вої лі те ра ту ри;
фор му ва ти ро зу мін ня то го, що лю ди на-час -
ти на при ро ди

Роз роб ка уро ку «Дніп ро — сим вол жит -
тя ук ра їн ців» з гео гра фії та ук ра їн ської лі -
те ра ту ри у 8-му кла сі
Чор на Ма йя Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри; Кле вець Оль га
Воло ди ми рів на, учи тель гео гра фії, Кам’ян -
ський НВК «Гім на зія № 11 — спе ці а лі зо ва -
на шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем -
них мов І сту пе ня — ДНЗ «Еври ка» Дніп ро -
пет ров ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по гли -
би ти знан ня ха рак те рис тик ба сей ну Дніп -
ра, про твор чий шлях Т. Шев чен ка; удос ко -
на лю ва ти на вич ки ро бо ти з кар та ми;
роз кри ти не пе ре вер ше ність тво рів Коб за -
ря; по зна йо ми ти з урив ком М. Го го ля «Чу -
до вий Дніп ро»; да ти мож ли вість сприй ма ти
на вчаль ний ма те рі ал на ви що му рів ні пі зна -
валь ної ді яль нос ті; роз ви ва ти вмін ня са мо -
стій но і в ло гіч ній по слі дов нос ті ро би ти ви -
снов ки; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю;
ша ноб ли ве став лен ня до твор чос ті Т. Шев -
чен ка та М. Го го ля

Роз роб ка уро ку «My dreams» з ан г лій -
ської мо ви й арт те ра пії у 8-му кла сі

Ю ське вич Окса на Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви; Ящи шин Те тя на Іл лів на,
учи тель об ра зот вор чо го мис тец т ва (арт те -
ра пії), Тер но піль ська об лас на ком п лек с на
екс пе ри мен таль на шко ла мис тецтв ім. І. Ге -
ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — вдос ко на лю ва ти фо -
не тич ні та гра ма тич ні на вич ки; роз ви ва ти
діа ло гіч не мов лен ня; прак ти ку ва ти в ауді ю -
ван ні; фор му ва ти уяв лен ня при від об ра -
жен ні по ба че но го у сні; роз ви ва ти ау діо ві -
зу аль ну асо ці а цію, фан та зію, уяву

Роз роб ка уро ку»Жит тя від ши ті сто -
рін ки» з де ко ра тив но-при клад но го

мис тец т ва й ін фор ма ти ки в 5-му кла сі
Ящи шин Те тя на Іл лів на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва; По хон ський Во ло ди мир
Сте па но вич, учи тель ін фор ма ти ки, Тер но -
піль ська об лас на ком п лек с на екс пе ри мен -
таль на шко ла мис тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — на вчи -
ти ся ви ді ля ти фраг мен ти гра фіч но го зоб ра -
жен ня, ре да гу ва ти гра фіч не зоб ра жен ня,
змі ню ва ти роз мі ри об’єк тів; ви яв ля ти вза -
ємо зв’язок ці лої фор ми і час тин; за кріп лю -
ва ти на прак ти ці вмін ня ви ко ну ва ти зо ни
ком по зи ції в скла дан ні ор на мен ту; роз ви ва -
ти ві зу аль ну асо ці а цію, фан та зію, уяву, об -
раз не мис лен ня; фор му ва ти ху дож ньо-ес -
те тич ну куль ту ру

Роз роб ка уро ку «Зи ма в лі сі» з при ро -
доз нав ст ва й ін фор ма ти ки в 2-му кла сі
Без кров на Ні на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ні ко поль ська шко ла № 23
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти уяв лен ня про
жит тя тва рин но го сві ту взим ку; сис те ма ти -
зу ва ти і зба га ти ти знан ня про при род ні
зв’яз ки; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до при ро ди; про вес ти вік то ри ну; Вга дай,
чий слід на сні гу;

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня до да ван -
ня і від ні ман ня дво циф ро вих чи сел» з ма -
те ма ти ки та ан г лій ської мо ви в 2-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Без реб ра Ка те ри на Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ський спе ці аль ний
НВК № 5 «Дніп ря ноч ка» Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — за -
кріп лю ва ти на вич ки до да ван ня і від ні ман ня
дво циф ро вих чи сел, по вто ри ти пра ви ло
від ні ман ня су ми від чис ла; фор му ва ти
вміння розв’язу ва ти за да чі, об чис лю ва ти

ви ра зи зруч ним спо со бом; роз ви ва ти ло -
гічне мис лен ня, кміт ли вість; ви хо ву ва ти
куль ту ру по ве дін ки, по ша ну до ук ра їн ських
тра ди цій, праг нен ня ви вча ти ус ну на род ну
твор чість; ви хо ву ва ти лю бов до ан г лій ської
мо ви

Роз роб ка уро ку «Здо ров’я та гі гі є на.
Про дук ти хар чу ван ня» в 4-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Бє ло ва Вік то рія Вік то рів на, учи тель по -
чатко вих кла сів, де фек то лог, Знам’ян ська
спе ці аль на шко ла-ін тер нат Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — вчи ти роз різ ня ти
та на зи ва ти ви ди хар чо вих про дук тів (мо -
лоч ні, бо бо ві, муч ні, со ло до щі); роз ши ри ти
уяв лен ня про різ но ма ніт ність хар чо вих
про дук тів та їх нє зна чен ня для здо ров’я
лю ди ни; вчи ти пра виль но хар чу ва ти ся,
роз ви ва ти куль тур но-гі гі є ніч ні на вич ки;
ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня до хлі ба;
ко ри гу ва ти ува гу, мис лен ня, мов лен ня,
пам’ять

Роз роб ка уро ку «Ліч ба пред ме тів у Лі -
со во му цар ст ві» з ма те ма ти ки та при ро -
доз нав ст ва в 1-му кла сі
Бо ри сюк Лі лія Ген на ді їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, То рець ка спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 3 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти вмін ня ра -
ху ва ти пред ме ти, по рів ню ва ти чис ла, по -
вто ри ти склад чи сел 3, 4; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, твор чу ак тив ність; по вто ри ти ви -
ди рос лин, на зви пта хів, лі со вих тва рин,
при щеп лю ва ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «м. Сла бош пиць кий.
«Хлоп чик Валь». Люд ські чес но ти»

з лі те ра тур но го чи тан ня та кур су «Я у сві -
ті» в 3-му кла сі
Вос ко бой ни ко ва Ла ри са Пав лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кос тян ти нів ська шко ла
№ 15 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йо ми -
ти з твор чіс тю М. Сла бош пиць ко го, роз -
кри ти по нят тя «лі те ра тур ні каз ки»; удос ко -
на лю ва ти на вич ки пра виль но го чи тан ня,
зв’яз но го мов лен ня, зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас, фор му ва ти на вчаль ні та пі зна -
валь ні ком пе тен т нос ті, ство рю ва ти умо ви
для роз вит ку осо бис тіс них ком пе тен т нос -
тей мис лен ня, пам’яті

Роз роб ка уро ку «Ко рис ні ко па ли ни
Укра ї ни. Розв’язу ван ня за дач на зу -

стріч ний рух» з ма те ма ти ки та при ро доз -
нав ст ва
Га ла тюк Га ли на Сте па нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чор но мор ська за галь но ос віт -
ня шко ла І–ІІІ сту пе нів Чор но мор ської
сіль ської ра ди Оча ків сько го рай о ну Ми ко -
ла їв ської об лас ті.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — за крі -
пи ти знан ня про ко рис ні ко па ли ни Укра ї ни;
фор му ва ти ро зу мін ня зна чен ня ко рис них
ко па лин для лю ди ни; удос ко на лю ва ти вмін -
ня ана лі зу зміс ту за да чі на зу стріч ний рух,
мо де лю ва ти опи са ну в ній си ту а цію за до -
по мо гою схе ми; фор му ва ти ко му ні ка тив ну
і со ці аль ну ком пе тен т ність; роз ви ва ти ува -
гу, ло гіч не мис лен ня, вмін ня спів пра цю ва ти

в гру пі; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня
до ре чей, які нас ото чу ють, ба жан ня еко -
ном но і ра ці о наль но ви ко рис то ву ва ти ко -
рис ні ко па ли ни

Роз роб ка уро ку «Як пе ре хо ди ти до ро -
гу. До рож ня роз міт ка» з основ здо -

ров’я та ін фор ма ти ки в 2-му кла сі
Гло ба Анто ні на Йо си пів на, учи тель основ
здо ров’я, за ступ ник ди рек то ра з НВР, Ве -
лико ле пе ти ська шко ла № 1 Хер сон ської
облас ті.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йо ми -
ти з по нят тям до рож ня роз міт ка; по гли би ти
знан ня про пра ви ла пі шо хід но го ру ху, за -
крі пи ти по нят тя про скла до ві до ро ги та її
пе ре хід; спри я ти роз вит ку влас но го до сві ду
уни ка ти не без пек на до ро зі, умінь і на ви чок
роз піз на ва ти до рож ню роз міт ку

Роз роб ка уро ку «Ство рен ня діа грам
і гра фі ків у се ре до ви щі таб лич но го про -
цесо ра»
Гріш ко Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель ма те -
ма ти ки та ін фор ма ти ки, Но вот ро їць ка шко -
ла № 4 Вол но ва сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по ка -
за ти мож ли вос ті Microsoft Excel для об чис -
лень, по бу дов таб лиць і гра фі ків; роз ви ва ти
прак тич ні на вич ки під час по бу до ви діа -
грам; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, твор чі
здіб нос ті уч нів, ува гу, зо се ред жен ня на ви -
ко нан ні за вдан ня; ви хо ву ва ти са мо стій -
ність, куль ту ру ін те лек ту аль ної пра ці

Роз роб ка уро ку «Бриз ки ве сел ки. Вчи -
мо ся дру жи ти» з ук ра їн ської мо ви, при -
родоз нав ст ва, об ра зот вор чо го мис тец т ва
в 1-му — 2-му кла сі
Дья чен ко Ан на Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, За по різ кий НВК № 90.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — зна йо ми ти з та ки ми ри са ми, як умін ня
вза є мо ді я ти, чуй ність, чес ність, щед рість,
лю бов то ле ран т ність; роз ви ва ти вмін ня ви -
би ра ти між по зи тив ни ми і не га тив ни ми ри -
са ми; зна йо ми ти з влас ти віс тю во ди-роз -
чин ни ка; роз ви ва ти мов лен ня, уяву; вво ди -
ти в ак тив ний слов ник уч нів те ма тич ну
лек си ку, при слів’я; фор му ва ти вмін ня пра -
цю ва ти в ко ман ді, при щеп лю ва ти ба жан ня
удос ко на лю ва ти свій внут ріш ній світ

Роз роб ка уро ку «Зи мо ві свя та. Тра ди -
ції свят ку ван ня» з лі те ра тур но го чи -

тан ня та ан г лій ської мо ви в 3-му кла сі
Дья чен ко О. М. Пі лю гі на Ю. В., учи тель по -
чат ко вих кла сів, учи тель ан г лій ської мо ви,
Кос тян ти нів ська шко ла № 5 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — ак ту а лі зу ва -
ти знан ня про на род ні зви чаї в Укра ї ні
та Ве ли кій Бри та нії, пов’яза ні із зи мо ви ми
свя та ми; роз ви ва ти ус не мов лен ня уч нів,
зба га чу ва ти їх слов ни ко вий за пас; про дов -
жу ва ти на вча ти ся ро бо ті в гру пах та па рах,
ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки та уза галь -
нен ня; ви хо ву ва ти ін те рес та по ва гу до тра -
ди цій на ро дів Укра ї ни та Ве ли кої Бри та нії

Роз роб ка уро ку «Г. Дем чен ко. «Ка лин -
ка» (каз ка)» з ук ра їн ської мо ви, му зи ки
та об ра зот вор чо го мис тец т ва
Євсев ська Ві ра Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Пе ре яс лав-Хмель ницька шко ла
№ 3 Ки їв ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на ли ти на вич ки ви раз но го чи -
тан ня; роз ви ва ти вмін ня сприй ма ти каз ку
на слух, ви слов лю ва ти дум ки з при во ду
про чи та но го, зба га чу ва ти слов ни ко вий за -
пас; роз ши ри ти знан ня про ка ли ну як сим -
вол Укра ї ни; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го
сло ва, сво го краю; роз ви ва ти зв’яз не мов -
лен ня, ху дож ні здіб нос ті

Роз роб ка уро ку «Прий ш ло сон це
на гос ти ну» з ук ра їн ської мо ви, лі те -

ра тур но го чи тан ня й ма те ма ти ки в 3-му
кла сі
Ко зар Ган на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Чер во но град ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 8 Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ви ва ти на вич ки зв’яз но го і сві до -
мо го чи тан ня; зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас; ак ти ві зу ва ти пі зна валь ну ді яль ність;
роз ви ва ти вмін ня до би ра ти спо рід не ні
сло ва, за сто со ву ва ти таб ли цю мно жен ня
чис ла 9 для зна ход жен ня зна чень ви ра зів;
ви хо ву ва ти ін те рес до по шу ко вої ді яль -
ності

Роз роб ка уро ку «Що по тріб но ро би ти,
щоб бу ти здо ро вим?» з ук ра їн ської

мови, при ро доз нав ст ва та основ здо ров’я
в 2-му кла сі
Коз люк Оле на Гри го рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Оле шин ська шко ла Хмель -
ницько го р-ну Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — учи ти скла да ти роз по відь за ма -
люн ком і опор ни ми сло ва ми; зба га чу ва ти
ак тив ний слов ни ко вий за пас уч нів; до вес -
ти, що рек ла ма — не най кра щий по рад ник
у ви бо рі то ва ру

Роз роб ка уро ку «По до рож до осін ньо -
го лі су» з ма те ма ти ки, при ро доз нав ст -

ва і пра ці в 1-му кла сі
Крох маль Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ру бі жан ська шко ла
№ 8 Лу ган ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по зна йо ми ти з утво -
рен ням чис ла п’ять і циф рою 5; на вчи ти пи -
са ти циф ру 5; за кріп лю ва ти знан ня скла ду
чи сел 2, 3, 4; по зна йо ми ти з по нят тя ми
«жи вої» при ро ди; роз ви ва ти спо сте реж ли -
вість; ви хо ву ва ти аку рат ність, лю бов до на -
вчан ня

Роз роб ка уро ку «Дра ма Ле сі Укра їн ки
«Бо я ри ня»: до ба Ру ї ни крізь приз му

осо бис то го жит тя го лов них ге ро їв» з іс -
торії Укра ї ни та ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 10-му кла сі
Ку че рен ко Юрій Ана то лій о вич, учи тель іс -
то рії, Оде ська при ват на шко ла ху дож ньо-
ес те тич но го про фі лю «Кос тан ді».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти іс то рич ні
знан ня, от ри ма ні у 8 кла сі; спри я ти фор му -
ван ню гро ма дян ської по зи ції; до по мог ти
на бу ти на вич ки по рів ню ва ти та ана лі зу ва -
ти вчин ки й по ве дін ку іс то рич них осіб, іс то -
рич ні по дії та про це си

Роз роб ка уро ку «Оди ни ці ви мі рю ван -
ня дов жи ни. Укра ї на на кар ті Євро пи.

Най ближ чі су сі ди Укра ї ни» з ма те ма ти ки
та кур су «Я у сві ті»

Ма мон Люд ми ла Євге ні їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Гло бин ська шко ла № 5 Пол -
тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
за крі пи ти та по гли би ти ви вче ний ма те рі ал
про оди ни ці ви мі рю ван ня дов жи ни, на вчи -
ти ви мі рю ва ти по кар ті, при щеп лю ва ти
інте рес до жит тя ін ших кра їн та ви хо ву ва ти
лю бов до своєї кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Як зві рі при сто со ву -
ють ся до жит тя взим ку. Стій кі сло во -
сполу чен ня. Розв’язан ня ви ра зів і за дач
за до по мо гою таб лиць мно жен ня і ді лен -
ня»в 2-му кла сі
Не пом ня ща Оле на Ва лен ти нів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла
№ 122 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го
уро ку з при ро доз нав ст ва, ма те ма ти ки та
ро сій ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Єги пет ський міф «Ра
та Апоп». Чо му на Зем лі від бу ва єть ся

змі на дня і но чі» з лі те ра тур но го чи тан ня
та при ро доз нав ст ва в 4-му кла сі
Омель ницька Те тя на Гри го рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ми ко ла їв ська шко ла
Пет ро пав лів сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти жит тє ві
ком пе тен т нос ті; роз ви ва ти пі зна валь ний
ін те рес; ви хо ву ва ти цін ніс не став лен ня
до ре лі гії та по гля дів дав ніх лю дей, дбай ли ве
став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ярма рок» з ма те ма ти -
ки, кур су «Я у сві ті» та тру до во го на вчан ня
в 3-му кла сі
Осад ча Люд ми ла Ни чи по рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сви ді воць ка шко ла Чер ка -
сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го уро -
ку, на вчаль на ме та яко го — фор му ва ти в уч -
нів умін ня об чис лю ва ти ви ра зи на по за таб -
лич не мно жен ня й ді лен ня чи сел у ме жах
1000; за кріп лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти за -
да чі; озна йо ми ти уч нів з особ ли вос тя ми ук -
ра їн сько го яр мар ку, з ре мес ла ми ук ра їн ців

Роз роб ка уро ку «Т. Ко ло мі єць. «Хліб»
з чи тан ня та основ хрис ти ян ської ети ки
в 3-му кла сі
Остриж нюк Га ли на Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Гос тів ська шко ла Тлу маць -
ко го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з ба га то знач ніс тю по нят тя «хліб»,
пе ре нос ним зна чен ням слів «зо ло тий», «зо -
ло ті ру ки»; про це сом на род жен ня хлі ба, ро -
лі по жи ви в жит ті лю ди ни, важ ли віс тю пра -
виль но го хар чу ван ня для рос ту, роз вит ку
і здо ров’я; фор му ва ти ро зу мін ня, що хліб —
дар Бо жий

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач
і вправ із зви чай ни ми дро ба ми. Укра -
їнське ко зац т во» з ма те ма ти ки й іс то рії
в 5-му кла сі
По їз д ник Та ма ра Гри го рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ірк лі їв ська шко ла Чор но ба їв сько го
р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — збу ди ти ін те рес

до геро їч но го ми ну ло го ук ра їн сько го ко зац -
т ва; на вча ти са мо стій но мис ли ти; удос ко на -
люва ти об чис лю валь ні на вич ки; за крі пи ти
вмін ня розв’язу ва ти за да чі; роз ви ва ти
логіч не мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти,
пам’ять, куль ту ру мов лен ня; ви хо ву ва ти
пра це люб ність і на по лег ли вість у до сяг нен -
ні ме ти, доб ро ту і вмін ня від сто ю ва ти влас -
ну гід ність; при щеп лю ва ти лю бов до Бать -
ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Осінь у при ро ді. Ви -
раз ні си лу е ти» з при ро доз нав ст ва та об ра -
зот вор чо го мис тец т ва в 1-му кла сі
Пу та нен ко Оль га Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Бро вар ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 7 Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз кри ти
зна чен ня при ро ди в жит ті лю ди ни, за крі пи -
ти знан ня уч нів про осінь та її при кме ти; ви -
го то ви ти си лу е ти яб лук та гри боч ків, ко лаж
«Ба гат ст во і кра са осе ні»

Роз роб ка уро ку «Рух ті ла, ки ну то го
го ри зон таль но та під ку том до го ри -

зон ту» з фі зи ки та ін фор ма ти ки в 11-му
кла сі
Ро ман Люд ми ла Сер гі їв на, учи тель фі зи ки,
Енер го дар ський НВК «За галь но ос віт ній на -
вчаль ний за клад ІІ–ІІІ сту пе нів — між ш -
кіль ний на вчаль но-ви роб ни чий ком бі нат»
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — на бут тя вмінь розв’язу ва ти
за да чі на рух ті ла, ки ну то го го ри зон таль но
та під ку том до го ри зон ту; по вто рен ня ал го -
рит му по бу до ви гра фі ків ру ху та швид кос ті,
по нят тя елек т рон ної таб ли ці, фор му ли,
фун к ції, пра ви ла за пи су фун к цій, на дан ня
імен ко мір кам, ко пі ю ван ня фор мул за до по -
мо гою мар ке ра за пов нен ня та по бу до ву
гра фі ків фун к цій; за сто су ван ня МS Ехсеl
для до слід жен ня ру ху ті ла, ки ну то го го ри -
зон таль но та під ку том до го ри зон ту

Роз роб ка уро ку «Ви ник нен ня ук ра їн -
сько го ко зац т ва. За по розь ка Січ» з іс то рії
Укра ї ни та ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му
кла сі
Си щен ко Мар га ри та Во ло ди ми рів на, учи -
тель іс то рії, ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри,
Доб ро піль ська шко ла-ін тер нат До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — об’єд на ти спо рід не ні
бло ки знань з різ них на вчаль них пред ме тів
на вко ло од нієї те ми з ме тою ін фор ма цій но -
го й емо цій но го зба га чен ня, сприй нят тя,
мис лен ня, по чут тів уч нів

Роз роб ка уро ку «Бра ти Грім м. «Па ні
Ме те ли ця» із за ру біж ної лі те ра ту ри

та ні мець кої мо ви в 5-му кла сі
Сте цен ко Люд ми ла Ва си лів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Ко рос тен ська шко ла
№ 1 з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них
мов Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про ні мець кі на род ні каз ки і їх зби ра чів
Яко ба і Віль гельма Грімм; роз ви ва ти ін те рес
до ні мець ко го фоль к ло ру (при слів’їв і ка -
зок); ви хо ву ва ти ба га то гран ну куль тур ну
осо бис тість

Роз роб ка уро ку «Зо ло та осінь» з лі те ра -
тур но го чи тан ня, ук ра їн ської мо ви, об ра зо -
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твор чо го мис тец т ва та при ро доз нав ст ва
в 3-му кла сі
Стру біць ка Га ли на Йо си пів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кос тян ти нів ська шко ла
№ 5 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го
уро ку з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та
яко го — по ши ри ти уяв лен ня про твор чість
ук ра їн ських пись мен ни ків, які сло вес но
зма льо ву ва ли кра су осін ньої при ро ди; учи -
ти скла да ти опис при ро ди во се ни; за кріп -
лю ва ти знан ня про змі ну пір ро ку, особ ли -
вос ті се зон них змін у при ро ді

Роз роб ка уро ку «Укра їн ська на род на
піс ня «Хо дить гар буз по го ро ду». Ви го тов -
лен ня кни жеч ки для ма лю ків» з лі те ра тур -
но го чи тан ня та тру до во го на вчан ня в 2-му
кла сі
То кар Світ ла на Іго рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кре ме нець ка шко ла-ін тер нат
Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — зба га чу ва ти уяв лен ня про піс ню
як жанр ус ної на род ної твор чос ті; учи ти ви -
зна ча ти те ма ти ку на род них ди тя чих пі сень,
на зи ва ти і ха рак те ри зу ва ти дій о вих осіб;
удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го чи тан -
ня; вдос ко на лю ва ти вмін ня ви рі за ти і на -
кле ю ва ти об ра ні де та лі ап лі ка ції — ілюс т -
ра ції; учи ти з’єд ну ва ти сто рін ки і об кла дин -
ку книж ки в пев ній по слі дов нос ті

Роз роб ка уро ку «Друж ба. Як ста ти
дру гом» з лі те ра тур но го чи тан ня

та при ро доз нав ст ва в 3-му кла сі
Ца рен ко Іри на Гри го рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ма лор жа вець кий НВК «До -
шкіль ний на вчаль ний за клад — за галь но -
освіт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів» Ка нів сько го
р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — уза галь ни ти знан ня про текст;
спо сте рі га ти за най го лов ні ши ми озна ка ми
ху дож ніх і на уко во-по пу ляр них тек с тів;
фор му ва ти вмін ня впіз на ва ти за ха рак тер -
ни ми озна ка ми ху дож ні та на уко во-по пу -
ляр ні тек с ти

Роз роб ка уро ку «Не за ба ром зи ма. Як
зи му ють зві рі» з на вчан ня гра мо ти та при -
ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Чор на Окса на В’ячес ла вів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сі лець ка шко ла іме ні Іва на
Кли мі ва-Ле ген ди Со каль сько го р-ну Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за крі пи ти
ви вче ні бук ви; вправ ля ти в пись мі, ви мо ві
ви вче них букв та спи су ван ні дру ко ва них
слів; роз ши ри ти і уточ ни ти уяв лен ня уч нів
про різ но ма ніт ність тва рин но го сві ту та
при сто су ван ня тва рин до жит тя взим ку

Роз роб ка уро ку «Р. Бред бе рі. «Ви но
з куль баб» — м. Стель мах. «Гу си-ле бе ді ле -
тять» із за ру біж ної та ук ра їн ської лі те ра -
ту ри у 8-му кла сі
Шо ло хо ва Оле на Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у поль ський
НВК «Гім на зія-шко ла»№ 27 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ппозна йо ми ти з Р.
Бред бе рі та йо го твор чіс тю на при кла ді по -
віс ті «Ви но з куль баб»; роз ви ва ти на вич ки
кри тич но го мис лен ня; фор му ва ти вмін ня
са мо стій ної по шу ко вої ро бо ти, умін ня ро -
зу мі ти вплив при ро ди на внут ріш ній стан

ди ти ни; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня
до рід них лю дей по хи ло го ві ку, лю бов до
при ро ди

Роз роб ка уро ку «Та єм ни ці міс та Ле ва»
з чи тан ня, роз вит ку мов лен ня, тру до во го
на вчан ня та кур су «Я у сві ті» в 4-му кла сі
Ярмо люк Ори ся Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Львів ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 2.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши рю ва ти знан ня про іс то рію рід -
но го краю, учи ти сприй ма ти і ана лі зу ва ти
текст; роз ви ва ти вмін ня ста ви ти за пи тан ня,
ви слов лю ва ти свої дум ки, ко рис ту ва ти ся
до дат ко ви ми дже ре ла ми ін фор ма ції, ви раз -
но чи та ти по етич ний твір, ви ко рис то ву ва ти
ін то на цій ні за со би; ак ти ві зу ва ти й сис те ма -
ти зу ва ти знан ня про жанр ле ген ди; озна йо -
ми ти з по ход же ням назв міст; роз ви ва ти
зв’яз не мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Знай ом ст во з по стат -
тю ви дат но го ук ра їн сько го пе да го га

О. За ха рен ка» з лі те ра тур но го чи тан ня
та ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Ярош Ін на Андрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Чи ги рин ський НВК «До шкіль ний
на вчаль ний за клад — за галь но ос віт ня шко -
ла І–ІІІ сту пе нів № 3» Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор му ва -
ти здат ність са мо стій но ко рис ту ва ти ся мо -
вою в про це сі спіл ку ван ня, умі ти фор му ва -
ти влас ні дум ки, чу ти і ро зу мі ти ін ших;
оці ню ва ти се бе, фор му лю ва ти влас ну по зи -
цію

Роз роб ка уро ку «При кмет ник як час ти -
на мо ви. За по від ні те ри то рії рід но го краю»
з ук ра їн ської мо ви та при ро доз нав ст ва
в 3-му кла сі
Ярош Ін на Андрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Чи ги рин ський НВК «До шкіль ний
на вчаль ний за клад — за галь но ос віт ня шко -
ла І–ІІІ сту пе нів № 3» Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти знан ня
про при кмет ник; по глиб лю ва ти знан ня про
рос ли ни; по вто ри ти пра ви ла по ве дін ки
в при ро ді; роз ви ва ти мов лен ня, мис лен ня,
ува гу, пам’ять, кміт ли вість; під три му ва ти
ін те рес до ви вчен ня рід ної мо ви, по ка за ти її
зв’язок з ін ши ми на ука ми, зок ре ма при ро -
доз нав ст вом

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня чис ло во -
го ря ду від 1 до 10» з ан г лій ської мо ви
та ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Яцен ко Юлія Ві та лі їв на, учи тель ан г лій -
ської та ні мець кої мо ви, Кра ма тор ська шко -
ла № 24 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — спри я ти за кріп лен ню
знань та вмінь до да ван ня та від ні ман ня
чисел від 1 до 10; за крі пи ти знан ня з те ми
та від пра цю ва ти об чис лю валь ні на вич ки
ан г лій ською мо вою

Роз роб ка уро ку «Укра ї на — Ні меч чи -
на — Англія» з ан г лій ської та ні мець -

кої мов у 7-му кла сі
Яцен ко Юлія Ві та лі їв на, учи тель ан г лій -
ської та ні мець кої мо ви, Кра ма тор ська шко -
ла № 24 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за -
явлену те му, на вчаль на ме та яко го — на -
вчи ти ви ко рис то ву ва ти за кріп ле ну лек си ку

в спон тан но му мов лен ні; на вчи ти уч нів вес -
ти бе сі ду у звяз ку з си ту а цією

Інфор ма ти ка

Роз роб ка уро ку «Філь т ра ція та сор ту -
ван ня да них в елек т рон них таб ли цях

MS Excel» з ін фор ма ти ки в 11-му кла сі
Бо жик Сер гій Во ло ди ми ро вич, учи тель ін -
фор ма ти ки, Но во ка хов ський при ла до бу -
дів ний тех ні кум Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йом лен ня і на вчан ня основ них
прий о мів ро бо ти з філь т ра цією та сор ту -
ван ням да них в MS Excel, за без пе чен ня
прак тич но го за сто су ван ня знань; роз ви -
ток умінь і на ви чок ро бо ти з елек т рон ни ми
таб ли ця ми; ви хо ван ня са мо стій нос ті при
ви ко нан ні прак тич ної ро бо ти і від по ві -
даль нос ті при ро бо ті з комп’юте ром, до -
три ман ня ТБ

Роз роб ка уро ку «За со би пе ре гля ду зоб -
ра жень, їх при зна чен ня та фун к ції» з ін -
фор ма ти ки в 6-му кла сі
Бу то рі на Оле на Ген на ді їв на, учи тель ма те -
ма ти ки та ін фор ма ти ки, Куп’ян ська шко ла
№ 11 Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти по нят тя
про за со би пе ре гля ду зоб ра жень, умін ня
пе ре гля да ти і ре да гу ва ти зоб ра жен ня, змі -
ню ва ти їх ко лір і роз мір, ви ко ну ва ти об різ -
ки, обер тан ня; роз ви ва ти на вич ки са мо -
стій ної ро бо ти на комп’юте рі; ви хо ву ва ти
від по ві даль ність, са мо стій ність, ес те тич ний
смак

Роз роб ка уро ку «Таб лич ний про це сор
Excel» з ін фор ма ти ки в 10-му кла сі
Бут рий Зі но вія Іва нів на, учи тель ін фор ма -
ти ки, Пе ре миш лян ська шко ла іме ні О. Ков -
ча Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти і сис те -
ма ти зу ва ти знан ня про мож ли вос ті Excel;
за крі пи ти вмін ня вво ди ти да ні різ ни ми спо -
со ба ми, ви ко ну ва ти опе ра ції з да ни ми; за -
крі пи ти вмін ня про во ди ти ана ліз да них,
зоб ра жен ня да них у ви гля ді діа грам; роз ви -
ва ти кри тич не мис лен ня

Роз роб ка уро ку «Розв’язан ня ком пе -
тен т ніс них за дач за те мою «Алго рит -

ми з по вто рен ням і роз га лу жен ням» з ін -
фор ма ти ки в 7-му кла сі
Да цен ко Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ін фор -
ма ти ки, Хар ків ський НВК «Гім на зія-шко ла
І сту пе ня» № 24 іме ні І. Н. Пи ті ко ва».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ви ко рис то ву ва ти
на прак ти ці вмін ня й на вич ки ство рен ня ал -
го рит мів в се ре до ви щі Scratch; опи су ва ти
ал го рит ми різ ни ми спо со ба ми, ви ко рис то -
ву ю чи різ ні ба зо ві струк ту ри ал го рит мів

Роз роб ка уро ку «По бу до ва діа грам»
з ін фор ма ти ки в 11-му кла сі

Дре га ло На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ін -
фор ма ти ки, По лон ська шко ла № 2 Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — по вто рен -
ня і син тез знaнь з те ми «Діaгрaмa»; роз ши -
рен ня і по глиб лен ня знaнь із ти пів діaгрaм;
знaйом ст во з aлго рит мом по бу до ви діaгрaм,
зa до по мо гою тaблич но го про це сорa Excel;
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бу дувaти різ ні ви ди діaгрaми зa до по мо гою
мaйстрa діaгрaм

Роз роб ка про ек ту «За гад ки, за ко до ва -
ні на вко ло нас» з ін фор ма ти ки у 8-му

кла сі
Жу рав льо ва Рим ма Ва лен ти нів на, учи тель
ін фор ма ти ки, Хар ків ська гім на зія № 83.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту, ме та
яко го — з’ясу ва ти зна чен ня ко ду ван ня
в жит ті лю ди ни; до слі ди ти особ ли вос ті ко -
дів в ук ра їн ській ви шив ці, гер бах, спе ці аль -
них сис те мах ко ду ван ня; зна хо ди ти при -
кла ди ко ду ван ня в дав ни ну та за раз; уста -
нов лю ва ти зв’яз ки між ви дом ін фор ма ції
та спо со бом її ко ду ван ня

Роз роб ка уро ку «До да ван ня ма люн ків
з фай лу до тек с то во го до ку мен та та їх

фор ма ту ван ня» з ін фор ма ти ки в 5-му кла сі
За ва да Оль га Ва си лів на, учи тель ін фор ма -
ти ки, Бо го ду хів ська гім на зія № 1 Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — сфор му ва ти вмін ня до да ва ти гра -
фіч ні об’єк ти з фай лу до тек с то во го до ку -
мен та, за сто со ву ва ти фор ма ту ван ня до ма -
люн ків, фор му ва ти на вич ки ро бо ти з тек с -
то ви ми до ку мен та ми

Роз роб ка уро ку «Спіль на ро бо та з до -
ку мен та ми» з ін фор ма ти ки в 11-му

кла сі
Ки ри чен ко Ган на Ана то лі їв на, ви кла дач ін -
фор ма ти ки, Слов’ян ський ко ледж транс -
пор т ної інф ра струк ту ри До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з осно ва -
ми ро бо ти зі спіль ним ви ко ри стан ням до ку -
мен тів та опра цю ван ням да них за до по мо -
гою служб он лай но во го до ку мен то о бі гу;
роз ви ва ти на вич ки ло гіч но го мис лен ня
та са мо стій ної ді яль нос ті, на уко ве мис лен -
ня та ус не мов лен ня

Ро роб ка уро ку «При зна чен ня й ви ко -
ри стан ня ло гіч них фун к цій таб лич но -

го про це со ра»з ін фор ма ти ки у 8-му кла сі
Куп рик Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель
ін фор ма ти ки, Сум ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 1 іме ні В. Стрель чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — озна йо ми ти уч нів з ло гіч ни ми фун -
к ці я ми таб лич но го про це со ра; на вчи ти пра -
цю ва ти з ни ми

Стат тя «Ви ко нан ня до маш ніх за вдань
з ін фор ма ти ки в се ре до ви щі Google Sites»
Ли ко ва Іри на Пав лів на, учи тель ін фор ма ти -
ки, Кри во різь ка шко ла № 90 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка пи ше, що од -
ним із за вдань шкіль но го на вчан ня є під го -
тов ка ді тей до жит тя в су час но му сві ті,
у яко му все біль ше ви ко рис то ву єть ся Інтер -
нет. Сер ві си Google да ють не прос то на вик
ро бо ти з веб-до дат ка ми, а ціл ком ре аль ний
до свід ро бо ти з ін стру мен том, який ви ко -
рис то ву ють без ліч ком па ній у сво їй ро бо ті

Роз роб ка уро ку «Ле тить, по спі шає
на урок ін фор ма ти ки Вес на, ці ка ві

завдан ня не се нам во на» з ін фор ма ти ки
в 5-му кла сі

Пар фі рян Ал ла Вік то рів на, учи тель ін фор -
ма ти ки, Вер х ньо тор га їв ська шко ла Ниж -
ньо сі ро гозь ко го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — пе ре ві ри ти рі вень
знань, умінь, на ви чок, сфор мо ва них на по -
пе ред ніх уро ках; роз ви ва ти вмін ня по рів -
ню ва ти, ви ді ля ти го лов не, ро би ти уза галь -
нен ня і ви снов ки, за сто со ву ва ти знан ня,
роз ви ва ти ува гу, кміт ли вість, ло гіч не мис -
лен ня, твор чість; ви хо ву ва ти ак тив ність,
ко му ні ка бель ність, умін ня пра цю ва ти в ко -
ман ді, бе реж ли ве став лен ня до при ро ди,
лю бов до ін фор ма ти ки

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
мен таль них карт на уро ках ін фор ма -

ти ки в 5-му кла сі»
Реб ро ва Євге нія Юрі їв на, учи тель ін фор ма -
ти ки, Біл го род-Дніс т ров ський НВК «За -
галь но ос віт ня шко ла ІІ сту пе ня — лі цей»
Оде ської обл.
Ано та ція: У ме то дич них ре ко мен да ці ях да -
но ме то дич не об грун ту ван ня ви ко ри стан ня
і ме то ди ки ство рен ня та ро бо ти з мен -
тальни ми кар та ми на уро ках ін фор ма ти ки.
На да но про по зи ції ви ко ри стан ня карт
на різ них ета пах здій с нен ня на вчаль но го
про це су

Ме то дич на роз роб ка «Вплив ін фор ма -
цій но-ко му ні ка цій них тех но ло гій на

мо лодь» для 10-х — 11-х кла сів
Руд ніць ка Юлія, ви кла дач фі зи ки, ін фор -
мати ки та ас т ро но мії, Смі лян ський центр
під го тов ки та пе ре під го тов ки ро біт ни чих
кад рів Чер ка ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція)
ав тор ка пи ше, що ін тер нет на за леж ність —
це пси хіч ний роз лад, нав’яз ли ве ба жан ня
під клю чи ти ся до Інтер не ту і хво роб ли ва
нездат ність вчас но від клю чи ти ся від Інтер -
не ту

Роз роб ка уро ку «По шук ін фор ма ції
в Інтер не ті» з ін фор ма ти ки в 9-му кла -

сі
Ря би кін Антон Пав ло вич, учи тель ін фор ма -
ти ки, Пер во май ська гім на зія Ми ко ла їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — озна йо ми ти з ор га ні за цією по шу -
ко вих ре сур сів Інтер не ту, прин ци па ми
фун к ці о ну ван ня веб-ка та ло гів і по шу ко вих
сис тем; на вчи ти ви ко рис то ву ва ти їх, зна хо -
ди ти ін фор ма цію на за да ну те му, оби ра ти
стра те гію, тех но ло гію по шу ку ін фор ма ції;
ви хо ву ва ти ін фор ма цій ну куль ту ру; роз ви -
ва ти пі зна валь ні, ін те лек ту аль ні, твор чі
здіб нос ті

Роз роб ка уро ку «При зна чен ня й
струк ту ра ме ре жі Інтер нет. Служ би

Інтер не ту» з ін фор ма ти ки в 9-му кла сі
Скля рен ко Євге нія Вік то рів на, учи тель
інфор ма ти ки, Сум ський дер жав ний лі -
цейінтер нат з по си ле ною вій сько во-фі зич -
ною під го тов кою «Ка дет ський кор пус» 
іме ні І. Г. Ха ри то нен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — сфор му ва ти по нят тя
про ме ре жу Інтер нет; прин ци пи іден ти фі -
ка ції комп’юте рів у ме ре жі; роз гля ну ти
основ ні служ би гло баль ної ме ре жі; роз -
вива ти вмін ня ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти,

розв’язу ва ти проб лем ні пи тан ня; роз ви ва -
ти пі зна валь ний ін те рес до пред ме ту; ви хо -
ву ва ти са мо стій ність, вмін ня пра цю ва ти ін -
ди ві ду аль но і в па рі

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ві за вдан ня
для ви вчен ня се ре до ви ща Lazarus» з ін -
фор ма ти ки у 8-му кла сі
Соб ко Ро ман Ма е си мо вич, учи тель ін -
форма ти ки, Стрий ська шко ла № 8 Львів -
ської обл.
Ано та ція: За вдан ня для кон т ро лю знань
з ін фор ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Ро бо та з ша ра ми в гра -
фіч но му ре дак то рі PhotoShop» з ін фор ма -
ти ки в 10-му кла сі
Удо дик Іри на Ана то лі їв на, сту ден т ка, Кре -
ме нець ка об лас на гу ма ні тар но-пе да го гіч на
ака де мія іме ні Т. Шев чен ка Тер но піль-
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — на вчи ти
уч нів пра цю ва ти з ша ра ми у гра фіч но му
редак то рі PhotoShop, з ін тер фей сом ре дак -
то ра; роз по віс ти про роз діль ну здат ність
і гли би ну ко льо ру

Роз роб ка уро ку «Ба зо ві ал го рит міч ні
струк ту ри: струк ту ра по вто рен ня та роз -
га лу жен ня» з ін фор ма ти ки в 7-му кла сі
Щур Іри на Ле о ні дів на, учи тель ма те ма ти ки
та ін фор ма ти ки, Кри виць ка шко ла Дуб ро -
виць ко го р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
уза галь ни ти по нят тя ал го рит му, ви ко нав ця
ал го рит му; озна йо ми ти уч нів з ба зо ви ми
ал го рит міч ни ми струк ту ра ми; роз ви ва ти
ло гіч не й ал го рит міч не мис лен ня; фор му -
вати вмін ня пла ну ва ти та ана лі зу ва ти свою
ді яль ність; ви хо ву ва ти ін фор ма цій ну куль -
ту ру

Істо рія Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Від род жен ня на ції»
з іс то рії Укра ї ни в 10-му кла сі
Со ло до ва На та лія Вік то рів на, учи тель іс то -
рії; Но саль Олек сандр Во ло ди ми ро вич,
учитель іс то рії, Ста ро біль ська шко ла № 4
Луган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз кри ти
зна чен ня Укра їн ської Цен т раль ної Ра ди
як гро мад сько-по лі тич но го цен т ру, ке рів -
но го ор га ну Укра їн ської ре во лю ції; ви зна -
чи ти особ ли ву роль в Укра їн ській ре во лю ції
м. Гру шев сько го, В. Вин ни чен ка, С. Пет лю -
ри, м. Міх нов сько го

Роз роб ка уро ку «По хо ди мон го лів
на Русь. Вста нов лен ня па ну ван ня Зо ло тої
Орди на ук ра їн ських зем лях» з іс то рії
Укра ї ни в 7-му кла сі
Андру щен ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи -
тель іс то рії і пра во знав ст ва, Ні жин ська
шко ла № 9 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти уяв лен ня про мон го ло-та -
тар та їх ню на ва лу на ук ра їн ські зем лі, ви -
яви ти суть яви ща «мон го ло-та тар сько го
іга»; роз кри ти на слід ки їх за во ю вань для ук -
ра їн ських зе мель; роз ви ва ти вмін ня зна хо -
ди ти не об хід ну ін фор ма цію в пи сем них
дже ре лах для по яс нен ня іс то рич них явищ
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і по дій; ак ти ві зу ва ти пі зна валь ну ді яль ність;
ви хо ву ва ти лю бов до Бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Міс та Ки їв ської Ру сі»
з іс то рії в 7-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Бі ло бро вець С. О., учи тель іс то рії, Кми тів -
ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Ко рос ти -
шів сько го рну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — сфор -
му ва ти уяв лен ня про міс та дав ніх слов’ян,
озна йо ми ти з най дав ні ші ши ми міс та ми
слов’ян, да ти їм ко рот ку ха рак те рис ти ку;
фор му ва ти вмін ня ко рис ту ва ти ся ат ла сом;
спри я ти роз вит ку мов лен ня, умін ня ана лі -
зу ва ти іс то рич ні фак ти, ко ре гу ва ти ло гіч не
мис лен ня, ува гу, по пов ню ва ти слов ни ко -
вий за пас, зміц ню ва ти пам’ять; ви хо ву ва ти
лю бов до Бать ків щи ни, по ва гу до іс то рич -
но го ми ну ло го

Роз роб ка уро ку «Ки їв ська дер жа ва
за прав лін ня Ярос ла ви чів» з іс то рії Укра ї -
ни в 7-му кла сі
Боль ша ко ва На та лія Ге ор гі їв на, учи тель іс -
то рії, То рець ка спе ці а лі зо ва на шко ла № 3
До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, на вчаль на ме та яко го —фор му ва ти
уяв лен ня про внут ріш нє і зов ніш ньо по лі -
тич не ста но ви ще Ру сі-Укра ї ни пі сля смер ті
Ярос ла ва Муд ро го за прав лін ня Ярос ла вичів

Роз роб ка уро ку «Істо рія в об лич чях»
з іс то рії Укра ї ни у 8-му кла сі
Го ло фє єв ська Ні на Іва нів на, учи тель іс то рії,
Ста нич но-Лу ган ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 2 з по глиб ле ним ви вчен ням окре мих
пред ме тів і кур сів ім. П. В. Ба ла бу є ва Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ство ри ти ці ліс ний об -
раз геть ма на І. Ма зе пи, на зва ти основ ні на -
пря ми йо го внут ріш ньої та зов ніш ньої по лі -
ти ки; роз ви ва ти вмін ня да ва ти оцін ку
ді яль нос ті І. Ма зе пи та Пет ра І; з’ясу ва ти
роль і зна чен ня ді яль нос ті геть ма на І. Ма зе -
пи в ук ра їн сько му на ці о наль но-ви зволь -
ному ру сі; фор му ва ти іс то рич ну са мо сві до -
мість; ви хо ву ва ти ін те рес до іс то рич но го
ми ну ло го Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «За річ нен щи на у ро -
ки Дру гої сві то вої вій ни» з іс то рії

Укра ї ни в 11-му кла сі
Гу люк Юлія Ва си лів на, учи тель іс то рії, Ку -
тин ська шко ла За річ нен сько го р-ну Рів нен -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти знан ня
хо ду Дру гої сві то вої вій ни у сво є му краї;
удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти з кон тур -
ни ми кар та ми, іс то рич ни ми дже ре ла ми,
на їх осно ві ана лі зу ва ти іс то рич ні фак ти,
уза галь ню ва ти ма те рі ал, ро би ти ви снов ки;
ви хо ву ва ти по ва гу до іс то рич но го ми ну ло го
своєї бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Роз ви ток осві ти і на -
уки» з іс то рії Укра ї ни в 9-му кла сі

Ка ля ман ська Га ли на Во ло ди ми рів на, учи -
тель іс то рії, Бо ля но виць ка шко ла Мос ти -
сько го р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сха рак те ри зу ва ти особ ли вос ті роз вит -
ку куль ту ри, про ана лі зу ва ти стан роз вит ку
осві ти і на уки на ук ра їн ських зем лях
напри кін ці ХVІІІ— у пер шій по ло ви ні ХІХ

ст.; роз ви ва ти вмін ня й на вич ки кри тич но го
мис лен ня, са мо стій ної ро бо ти, ро бо ти
в гру пах, умін ня пе ре да ва ти свої знан ня од -
но клас ни кам, скла да ти таб ли ці; ви хо ву ва ти
гор дість за до сяг нен ня ук ра їн ських уче них

Роз роб ка уро ку «Ро сій ський та поль-
 ський на ці о наль ні ру хи, про гра ми де -

каб рис тів в Укра ї ні у 20–30-х рр. ХІХ ст.»
з іс то рії Укра ї ни в 9-му кла сі
Ко ва лен ко Сер гій Ле о ні до вич, учи тель іс то -
рії, Ні ко поль ська гім на зія № 15 Дніп ро -
петров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
сха рак те ри зу ва ти ро сій ський ви зволь ний
і поль ський на ці о наль но-ви зволь ний ру хи
на ук ра їн ських зем лях в 20–30-х ро ків ХІХ
ст., роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти з іс то рич -
ни ми дже ре ла ми, ана лі зу ва ти їх, ро би ти ви -
снов ки, по рів нян ня, ви слов лю ва ти свою
точ ку зо ру; спри я ти пат рі о тич но му ви хо -
ван ню уч нів

Роз роб ка уро ку «Де кла ра ція прав ди ти -
ни» з іс то рії Укра ї ни в 10-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Ко ва льо ва Світ ла на Ва си лів на, учи тель іс -
то рії, Ба лак лій ська спе ці аль на шко ла-ін тер -
нат Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йо ми -
ти уч нів з між на род ни ми стан дар та ми прав
ди ти ни: Де кла ра цією прав ди ти ни, Кон вен -
цією ООН про пра ва ди ти ни; з’ясу ва ти, які
пра ва ма ють ді ти; про дов жи ти фор му ван ня
пра во вих знань шко ля рів

Роз роб ка уро ку «Ки їв ська Русь за кня -
зю ван ня Во ло ди ми ра Мо но ма ха» з іс то рії
Укра ї ни в 7-му кла сі
Крин ська Ган на Вла дис ла вів на, учи тель іс -
то рії, Оде ська гім на зія № 5.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — з’ясу ва ти при чи ни
при хо ду до вла ди Во ло ди ми ра Мо но ма ха;
ро зу мі ти на слід ки по си лен ня ве ли ко кня зів -
ської вла ди; роз ви ва ти вмін ня да ва ти ха рак -
те рис ти ку іс то рич ній осо бі, пра цю ва ти
з різ ни ми дже ре ла ми ін фор ма ції; ви хо ву ва -
ти по чут тя пат рі о тиз му

Роз роб ка уро ку «Ко заць ка Укра ї на пі -
сля Пол тав ської бит ви» з іс то рії Укра ї ни
у 8-му кла сі
Луч ко На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель іс то -
рії, Пер во май ська шко ла № 16 ім. Ге роя Ра -
дян сько го Со ю зу Я. М. Ло бо ва Ми ко ла їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти зі ста но ви щем Укра ї ни пі -
сля Пол тав ської бит ви; сха рак те ри зу ва ти
за хо ди цар сько го уря ду, які галь му ва ли роз -
ви ток еко но мі ки й куль ту ри Геть ман щи ни;
роз кри ти зна чен ня ді яль нос ті геть ма на
в еміг ра ції П.Орли ка; на вча ти вмін ня ви ді -
ля ти го лов не в тек с ті; роз ви ва ти ло гіч не іс -
то рич не мис лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес
до ви вчен ня іс то рії своєї дер жа ви

Роз роб ка уро ку «Ро бо та з ві зу аль ни ми
і пи сем ни ми дже ре ла ми: ко заць ка Укра ї -
на» з іс то рії Укра ї ни в 5-му кла сі
Па но ва Ва лен ти на Євге ні їв на, учи тель
історії, Ме реф’ян ський лі цей іме ні Ге роя
Радян сько го Со ю зу В. П. Мі рош ни чен ка
Хар ків ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — з’ясу ва ти при чи ни
ви ник нен ня ко зац т ва та За по розь кої Сі чі,
роз по віс ти про по бут і зви чаї ко за ків; роз -
ви ва ти уяву, ора тор ські здіб нос ті; фор му ва -
ти ін те рес до ко зац т ва як фе но ме наль но го
яви ща в ук ра їн ській іс то рії, від чу ти ба жан -
ня на слі ду ва ти най кра щі ри си ко за ків

Роз роб ка уро ку «Се лян ська ре фор ма
в Над дніп рян ській Укра ї ні» з іс то рії Укра ї -
ни в 9-му кла сі
Пас ту хов Олек сій Во ло ди ми ро вич, учи тель
іс то рії, Но во ва си лів ська шко ла Сні гу рів -
сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сха рак те ри зу ва ти со ці аль но-еко -
номіч не ста но ви ще ук ра їн ських зе мель
у скла ді Ро сій ської ім пе рії в дру гій по ло ви ні
ХІХ ст., зу пи ни ти ся на про ве ден ні се лян -
ської ре фор ми в Укра ї ні; роз ви ва ти вмін ня
вста нов лю ва ти при чин но-на слід ко ві зв’яз -
ки під час ана лі зу іс то рич них по дій, пра цю -
ва ти з іс то рич ни ми дже ре ла ми, зі став ля ти
по гля ди; спри я ти пат рі о тич но му, пра во во -
му ви хо ван ню

На уко ва ро бо та «Андрей Шеп тиць -
кий — ду хов но—куль тур не ви хо ван ня»
Рип’ян чин Те тя на Ми ко ла їв на, ви кла дач іс -
то рії, Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи -
ли ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: У ро бо ті роз кри то фак ти жит -
тєво го шля ху та слу жін ня Мит ро по ли та
Андрея Шеп тиць ко го

Роз роб ка уро ку «Укра ї на в ро ки
Другої Сві то вої Вій ни (1939–1945рр.)»

з іс то рії Укра ї ни в 11-му кла сі
Суп рун Ін на Сер гі їв на, учи тель іс то рії,
Сєвє ро до нець ка об лас на шко ла-ін тер нат
Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти, за крі пи ти та по гли би ти по -
пе ред ньо за сво є ні знан ня про по дії Дру гої
сві то вої вій ни, роз ви ва ти вмін ня та на вич ки
ро бо ти з іс то рич ни ми дже ре ла ми, ви зна ча -
ти їх на дій ність, кри тич но ана лі зу ва ти, роз -
піз на ва ти мов ні за со би впли ву; ви хо ву ва ти
ін фор ма цій ну куль ту ру

Роз роб ка уро ку «Укра їн ці — ко заць ка
на ція» з іс то рії Укра ї ни в 5-му кла сі
Яков лє ва Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель іс -
то рії, Бо го ду хів ська гім на зія № 1 Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня з іс то рії ви ник нен -
ня ко зац т ва та За по розь кої Сі чі, за лу чи ти
до дже рел на ці о наль ної іс то рії, по ка за ти
роль ко зац т ва в іс то рії Укра ї ни; спри я ти
пат рі о тич но му ви хо ван ню, осмис лен ню
своєї осо бис тос ті як час ти ни ве ли ко го ук -
ра їн сько го на ро ду; ви хо ву ва ти по чут тя по -
ва ги до сво го на ро ду, по чут тя гід нос ті

Роз роб ка за хо ду «Мі фи і ле ген ди іс то -
рії» для 7-х кла сів спе ці аль ної шко ли

Яку бов ська Ле ся Олек сан д рів на, учи тель-
де фек то лог, Ямпіль ська спе ці аль на шко ла-
ін тер нат Бі ло гігр сько го р-ну Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду з муль ти ме дій -
ною під трим кою, ме та яко го — роз ши ри ти
та по гли би ти знан ня іс то рії Укра ї ни Кня жої
до би, озна йо ми ти з тра ди ці я ми та сис те -
мою ві ру вань схід них слов’ян; фор му ва ти
цін ніс не став лен ня до іс то рії, куль ту ри
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та на ці о наль них тра ди цій ук ра їн сько го на -
ро ду; ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му
та на ці о наль ної гід нос ті

Ма те ма ти ка

Ме то дич на роз роб ка «До бір ка за дач
з ма те ма ти ки в рам ках на ці о наль но-

пат рі о тич но го ви хо ван ня» для 5-х кла сів
Вол чен ко ва Те тя на Ва си лів на; Не міш Оле -
на Ві та лі їв на, учи те лі ма те ма ти ки, Друж ків -
ський НВК № 10 До нець кої обл., Друж ків -
ська шко ла № 12 До нець кої обл.
Ано та ція: У до бір ку ввій ш ли за да чі іс то рич -
но го, гео гра фіч но го, еко ло гіч но го та еко но -
міч но го зміс ту

Ме то дич на роз роб ка «Кон т роль ні ро -
бо ти з ал геб ри та ком бі на то ри ки» для 7-х
та 11-х кла сів
Зінь ко ва Ла ри са Вік то рів на, учи тель ма те -
ма ти ки; Фе до рен ко На та лія Ми ко ла їв на,
учи тель ма те ма ти ки, Ки їв ський лі цей
«ЕКО» № 198.
Ано та ція: До бір ка кон т роль них ро біт з ал -
геб ри та ком бі на то ри ки

Роз роб ка уро ку «Влас ти вос ті і гра фі ки
фун к цій y = sin x і y = cos x» з ма те ма ти ки
в 10-му кла сі
Алі луй ко Андрій Ми ко лай о вич, ви кла дач
ма те ма ти ки, Ко ледж еко но мі ки, пра ва
та ін фор ма цій них тех но ло гій Тер но піль-
 сько го на ці о наль но го еко но міч но го уні вер -
си те ту.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль -
на ме та яко го — фор му ва ти вмін ня бу ду ва -
ти гра фі ки фун к цій y=sin x і y=cos x; на -
вчи ти ви зна ча ти влас ти вос ті гра фі ків цих
фун к цій; умі ти бу ду ва ти гра фі ки три го но -
мет рич них фун к цій за до по мо гою гео мет -
рич них пе ре тво рень

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня квад -
рат них рів нянь» з ма те ма ти ки у 8-му

кла сі
Астаф’єва Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель
ма те ма ти ки та фі зи ки, Чер ка ська шко ла
№ 32.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — на вча -
ти са мо ор га ні зу ва ти ся до на вчаль ної ді яль -
нос ті у вза є мо дії з ін ши ми, ор га ні зу ва ти
пра цю на до сяг нен ня ре зуль та ту; ви хо ву ва -
ти куль ту ру ма те ма тич них за пи сів, пра це -
люб ність, фор му ва ти вмін ня про дук тив но
спів пра цю ва ти в па рі, гру пі, до три му ва ти ся
пра вил по ве дін ки на уро ці; удос ко на ли ти
вмін ня розв’язу ва ти квад рат ні рів нян ня
за до по мо гою фор мул ко ре нів квад рат но го
рів нян ня; сфор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти
квад рат ні рів нян ня з пар ним дру гим ко е фі -
ці єн том

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня не рів -
нос тей, що зво дять ся до сис те ми лі ній них
не рів нос тей»з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Ба бин Га ли на Юрі їв на, учи тель ма те ма ти -
ки, Мос ти ська шко ла Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти вмін ня і на вич ки
розв’язу ван ня сис тем лі ній них не рів нос тей
з од нією змін ною, озна йо ми ти зі спо со бом
розв’язу ван ня не рів нос тей, у лі вій час ти ні
яких є до бу ток 2 множ ни ків або дріб, а в
пра вій — нуль; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -

ня, учи ти ар гу мен ту ва ти свою дум ку; ви хо -
ву ва ти на по лег ли вість, са мо стій ність, аку -
рат ність, тре ну ва ти ува гу та пам’ять

Роз роб ка уро ку «Основ ні ви ди не рів -
нос тей з од нією змін ною та ме то ди їх

розв’язан ня. Сис те ми не рів нос тей» з ма те -
ма ти ки в 10-му — 11-му кла сах
Ба жан Анто ні на Пет рів на, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Кро пив ниць кий ко ледж ме ха ні за -
ції сіль сько го гос по дар ст ва.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
знан ня про лі ній ні, квад ра тич ні не рів нос ті
та не рів нос ті, які міс тять мо ду лі, за крі пи ти
прак тич ні вмін ня та на вич ки; роз ви ва ти
ува гу, пам’ять, ло гіч не мис лен ня, спо сте -
реж ли вість, умін ня по рів ню ва ти, ана лі зу -
ва ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти куль ту -
ру ма те ма тич но го мов лен ня, пра цьо ви тість,
на по лег ли вість, ак тив ність

Роз роб ка за хо ду «Кос міч ний по літ» для
5-х кла сів
Бі лу сяк Лі дія Ва си лів на, учи тель ма те ма ти -
ки та ін фор ма ти ки, Ма няв ський НВК Бо го -
род чан сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме -
та яко го — по глиб лю ва ти і роз ши рю ва ти
знан ня з пред ме та; да ти ді тям но ві знан ня
про кос мо нав ти ку; роз ви ва ти ма те ма тич ні
і ба зо ві ком пе тен т нос ті в га лу зі кос мо нав -
ти ки; ви хо ву ва ти іні ці а ти ву, твор чість, ін те -
рес до ма те ма ти ки, по чут тя пат рі о тиз му

Роз роб ка за хо ду «Укра їн ські ма те ма -
ти ки — яс к ра ві зо рі на на уко во му не -

бок раї» з ма те ма ти ки в 9-х — 11-х кла сах
Бі лу сяк Лі дія Ва си лів на, учи тель ма те ма ти -
ки та ін фор ма ти ки, Ма няв ський НВК Бо го -
род чан сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка за хо ду, ме та яко го —
озна йо ми тись із жит тям і на уко вим внес -
ком ук ра їн ських ма те ма ти ків, ви зна чи ти їх -
нє зна чен ня для ма те ма ти ки та по ши рен ня
їх ніх ма те ма тич них знань в Укра ї ні і у сві ті;
по ка за ти вплив твор чос ті Т. Шев чен ка
на ді яль ність ук ра їн ських ма те ма ти ків; роз -
ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять, умін ня
ана лі зу ва ти і ро би ти ви снов ки; куль ту ру
спіл ку ван ня, ви хо ву ва ти по ва гу до ук ра їн -
ських на уков ців-ма те ма ти ків, по чут тя пат -
рі о тиз му та гор дос ті за Укра ї ну

Роз роб ка уро ку «Сте пе не ва фун к ція
в ма те рі а лах зов ніш ньо го не за леж но -

го оці ню ван ня» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Бла же вич На та лія Андрі їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Кра си лів ська шко ла № 2 Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, на вчаль на ме та яко го — за без пе -
чи ти ово ло дін ня сис те мою знань з те ми
«Сте пе не ва фун к ція»; сфор му ва ти на вич ки
за сто со ву ва ти влас ти вос ті фун к цій при
розв’язу ван ні ір ра ці о наль них рів нянь, не -
рів нос тей та їх сис тем; сфор му ва ти на -
вички прак тич ної ро бо ти із за вдан ня ми різ -
них ти пів зов ніш ньо го не за леж но го оці ню -
ван ня

Ме то дич на роз роб ка «Сте рео мет рич ні
за да чі з прак тич ним зміс том» з ма те ма ти -
ки в 11-му кла сі

Бог дан Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Сє вє ро до нець ка шко ла № 18 Лу -
ган ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що роз бір за дач прак тич но го
зміс ту з уч ня ми до по ма гає під ви щи ти прак -
тич ну зна чи мість ви вчен ня ма те ма ти ки
в шко лі; на вчи ти не об хід них на ви чок
розв’язан ня та ких за дач під ви щи ти ре зуль -
та тив ність на вчан ня шкіль но го кур су ма те -
ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Ло га риф міч на фун к -
ція. Розв’язан ня ло га риф міч них рів нянь»
з ма те ма ти ки в 10-х — 11-х кла сах
Бо є вець На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач
ма те ма ти ки, Cлов’ян ський ко ледж транс -
пор т ної інф ра струк ту ри До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
спри я ти роз вит ку вмін ня пра виль но ви зна -
ча ти й за сто со ву ва ти від по від ний ме тод
до розв’язу ван ня ло га риф міч них рів нянь,
роз вит ку ло гіч но го, кри тич но го і твор чо го
мис лен ня, здат нос ті ла ко ніч но фор му лю ва -
ти і ви слов лю ва ти суд жен ня, роз вит ку
вмінь пра цю ва ти з під руч ни ком, оці ню ва ти
здо бу ту ін фор ма цію

Роз роб ка уро ку «Пра виль ні мно гог -
ран ни ки. По вер х ня пра виль них мно -

гог ран ни ків» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Брю хань Лі лія Ми хай лів на, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Ко ледж еко но мі ки, пра ва та ін фор -
ма цій них тех но ло гій Тер но піль сько го на ці -
о наль но го еко но міч но го уні вер си те ту.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — уза галь ни ти по нят тя
з те ми; фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти й
сис те ма ти зу ва ти ма те рі ал, ви ко ну ва ти до -
слід ниць ку ро бо ту в про гра мі GeoGebra;
роз ви ва ти твор чу ак тив ність, кри тич не
мис лен ня; ви хо ву ва ти вза є мо по ва гу, то -
вари ськість, ма те ма тич ну куль ту ру, до пит -
ли вість

Роз роб ка уро ку «Су ма ку тів три кут ни -
ка» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Бу рен ко ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, Но во во лин ська спе ці аль на шко -
ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти ві -
до мос ті про три кут ник; від кри ти до слід ним
шля хом те о ре му про су му ку тів три кут ни -
ка, фор му ва ти на вич ки зна ход жен ня різ -
них спо со бів до ве ден ня цієї те о ре ми

Роз роб ка уро ку «Розв’язан ня вправ
та за дач на всі дії з де сят ко ви ми дро -

ба ми» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Ва си лен ко Іри на Во ло ди ми рів на, за ступ ник
ди рек то ра з НВР, учи тель ма те ма ти ки,
Кам’ян ський НВК «Гім на зія № 11 — спе ці а -
лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням
іно зем них мов І сту пе ня — до шкіль ний на -
вчаль ний за клад «Еври ка» Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — уза галь ни ти
та сис те ма ти зу ва ти знан ня з те ми; удос ко -
на лен ня вмін ня розв’язу ва ти за да чі на всі
дії з де сят ко ви ми дро ба ми; роз ви ва ти ува гу,
пам’ять, ло гіч не мис лен ня, твор чі здіб нос ті,
вмін ня ана лі зу ва ти та уза галь ню ва ти,
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мовлен ня та ін те рес до ма те ма ти ки; спри я -
ти ви хо ван ню ак тив нос ті; ви хо ву ва ти по ва -
гу, друж ні сто сун ки, уваж ність, кміт ли -
вість, са мо стій ність

Кон с пект уро ку» Роз кла дан ня мно го -
чле нів на множ ни ки спо со бом гру пу ван -
ня» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Во ло вач Окса на Тео фі лів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Дро го биць ка шко ла № 15 Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — удос ко на ли ти вмін ня та від -
пра цю ва ти на вич ки роз кла дан ня мно го -
чле нів на множ ни ки спо со бом гру пу ван ня
та ви ко ри стан ня цьо го пе ре тво рен ня мно -
го чле нів для розв’язу ван ня різ но ма ніт них
за дач

Роз роб ка уро ку «Де сят ко ві дро би, дії
мно жен ня та ді лен ня. За да чі на об чис лен -
ня пло щі» з ма те ма ти ки у 8-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Во лош ко Ма рія Ми хай лів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Мо ло чан ська спе ці аль на шко ла-ін -
тер нат Ток маць ко го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — за кріп лен ня і уза -
галь нен ня на ви чок мно жен ня та ді лен ня
десят ко вих дро бів, удос ко на лен ня вмінь
розв’язу ва ти за да чі на зна ход жен ня пло щі;
роз ви ток швид кос ті об чис лю вань, мис лен -
ня, мов лен ня; ви хо ван ня охай нос ті

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач
на скла дан ня квад рат них рів нянь» з ма те -
ма ти ки у 8-му кла сі
Ге зун Юлія Сте па нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Чис то піль ська шко ла Ні ко поль сько го р-
ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вчи ти ро би ти ко рот кий за пис
та скла да ти рів нян ня до за дач, які розв’язу -
ють ся за до по мо гою квад рат них рів нянь;
ви хо ву ва ти спо кій не сприй ман ня на вко -
лиш ньо го се ре до ви ща, доб ро зич ли ве став -
лен ня до то ва ри шів; роз ви ва ти ло гіч не
і твор че мис лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Ді лен ня дро бів»
з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Го луб Ал ла Олек сан д рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ки їв ська ін же нер на гім на зія.
Ано та ція: Муль ти ме дій на пре зен та ція для
уро ку ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Основ на влас ти вість
дро бу» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Го луб Ал ла Олек сан д рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ки їв ська ін же нер на гім на зія.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти фор му лю ва -
ти основ ну влас ти вість дро бу, умі ти ви ко -
ну ва ти впра ви на за сто су ван ня основ ної
влас ти вос ті дро бів; роз ви ва ти об чис лю -
валь ні на ви ки, ло гіч не мис лен ня, умін ня за -
сто со ву ва ти знан ня в не стан дар т них си ту а -
ці ях, пі зна валь ний ін те рес; ви хо ву ва ти
куль ту ру ма те ма тич них за пи сів, ува гу, ор -
га ні зо ва ність

Роз роб ка уро ку «Зви чай ні дро би та дії
з ни ми» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Да вид Оль га Ми хай лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Львів ська шко ла № 44 ім. Т. Г. Шев -
чен ка.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан ня
з теми «Зви чай ні дро би та дії з ни ми», під го -
ту ва ти до кон т роль ної ро бо ти; роз ви ва ти
вмін ня уза галь ню ва ти ін фор ма цію, пам’ -
ять, ува гу, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти
на по лег ли вість, пра цьо ви тість

Роз роб ка уро ку «Ви ди три кут ни ків.
Рів но бед ре ний три кут ник» з ма те ма -

ти ки в 7-му кла сі
Де як Те тя на Юрі їв на, учи тель ма те ма ти ки,
Хуст ський НВК № 1 За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — уза галь ни ти знан ня про три кут ни -
ки; фор му ва ти на вич ки та вмін ня прак тич -
но го ви ко ри стан ня на бу тих те о ре тич них
знань, роз ви ва ти твор чі здіб нос ті і ло гіч не
мис лен ня уч нів під час зна ход жен ня ни ми
ра ці о наль них шля хів для розв’язу ван ня
прак тич них за дач

Роз роб ка уро ку «Мис лив ці за скар бом»
з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Ди ка Те тя на Ва си лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Жаш ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 1
з по глиб ле ним ви вчен ням окре мих пред ме -
тів Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти знан ня з те ми «Дії
з мно го чле на ми»; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня, ува гу, пам’ять, умін ня ви ко рис то ву -
ва ти знан ня; спо ну ка ти до пі зна валь ної ді -
яль нос ті; ви хо ву ва ти ак тив ність, на по лег -
ли вість, ін те рес до ма те ма ти ки, по чут тя
ко лек ти віз му, зо се ред же ність, швид кість
ду мок і дій

Ме то дич на роз роб ка «По за клас на ро -
бо та з ма те ма ти ки» для 5-х — 11-х кла сів
Єро шен ко Юлія Пав лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Чу гу їв ський НВК № 6 ім. три чі Ге роя
Ра дян сько го Со ю зу І. М. Ко же ду ба Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка міс тить ме то дич ні ре -
ко мен да ції що до за про вад жен ня по за клас -
ної ро бо ти з уч ня ми 5–11 кла сів. Ви світ ле ні
ви хов ні ці лі, ме та, зна чен ня по за клас ної ро -
бо ти, її особ ли вос ті та фор ми про ве ден ня

Роз роб ка уро ку «Еле мен ти ком бі на то -
ри ки, те о рії ймо вір нос тей та ма те ма -

тич ної ста тис ти ки» з ма те ма ти ки в 11-му
кла сі
Зін чен ко Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Сах нов щин ська № 2 Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — по вто ри ти, сис те ма ти зу ва ти та уза -
галь ни ти знан ня основ них ви дів спо лук
та пра вил і фор мул ком бі на то ри ки, основ -
них по нять те о рії ймо вір нос тей та еле мен -
тів ма те ма тич ної ста тис ти ки; сис те ма ти зу -
ва ти вмін ня за сто со ву ва ти на бу ті знан ня
до розв’язу ван ня за дач, пе ред ба че них про -
гра мою ЗНО з ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня рів -
нянь, які зво дять ся до квад рат них рів -
нянь» з ма те ма ти ки у 8-му кла сі
Іль ніцька Люд ми ла Ва си лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 11 Ки їв -
ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йо ми ти з бік вад рат ни ми рів нян ня ми,
із спо со бом розв’язан ня рів нянь ме то дом
за мі ни змін ної; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, мо ву, ін те лек ту аль ні здіб нос ті, фор му -
ва ти пі зна валь ний ін те рес до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня лі ній -
них не рів нос тей з од нією змін ною. Чис ло -
ві про між ки» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Іль ніцька Люд ми ла Ва си лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 11 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ви вчи -
ти пра ви ла для за сто су ван ня розв’язу ван ня
не рів нос тей; фор му ва ти вмін ня та на вич ки
за сто со ву ва ти ці пра ви ла під час розв’язу -
ван ня не рів нос тей; са мо стій но за сто со ву -
ва ти на бу ті знан ня в стан дар т них і не стан -
дар т них си ту а ці ях, а та кож умі ти сис те ма -
ти зу ва ти ма те ма тич ні твер д жен ня і ро би ти
ви снов ки

Роз роб ка уро ку «Дов жи на ко ла, пло -
ща кру га та пря мо кут ни ка» з ма те ма -

ти ки в 6-му кла сі
Ка ра щук Фа ї на Іва нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ма не виць ка шко ла № 1 іме ні Ге роя
Укра ї ни Андрія Сніт ка Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти знан ня
та під ви щи ти рі вень за сво єн ня з тем «Дов -
жи на ко ла, пло ща кру га та пря мо кут ни ка»,
роз ви ва ти вмін ня та на вич ки ви ко рис то ву -
ва ти здо бу ті знан ня на прак ти ці

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ
на зна ход жен ня дро бу від чис ла та чис ла
за йо го дро бом» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Книж ник Вік то рія Пав лів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Охтир ська шко ла № 5 іме ні Р. К. Ра -
пія Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — сис те ма ти зу ва ти знан ня з те ми;
удос ко на ли ти вмін ня розв’язу ва ти впра ви
на по рів нян ня зви чай них дро бів і за дач
на зна ход жен ня дро бу від чис ла й чис ла
за йо го дро бом; роз ви ва ти спо сте реж ли -
вість, уваж ність, ло гіч не мис лен ня; фор му -
ва ти пі зна валь ну са мо стій ність, по зи тив не
став лен ня до на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня ра ці о -
наль них чи сел» з ма те ма ти ки в 6-му

кла сі
Ко мор на Ла ри са Ми ро сла вів на, учи тель
ма те ма ти ки, Львів ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 5 ім. Іван ни та Іл лі Ко ко руд зів з по -
глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — уза галь ни -
ти і сис те ма ти зу ва ти знан ня уч нів з те ми,
удос ко на ли ти на вич ки мно жен ня ра ці о -
наль них чи сел, роз крит тя ду жок, зве ден ня
по діб них до дан ків

Роз роб ка уро ку «Ариф ме тич на про гре -
сія» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Коп тен ко Те тя на Олек сан д рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ки їв ський про фе сій ний лі цей
бу дів ниц т ва і ко му наль но го гос по дар ст ва.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — удос ко на ли ти, по гли би ти, роз ши ри ти
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знан ня про ариф ме тич ну про гре сію; спри я -
ти фор му ван ню вмінь і на ви чок за сто со ву -
ва ти її влас ти вос ті, фор му лу n-чле на ариф -
ме тич ної про гре сії та фор му лу зна ход жен -
ня су ми n пер ших чле нів ариф ме тич ної
про гре сії під час розв’язу ван ня за дач

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня при -
клад них за дач на від сот ки» з ма те ма ти ки
в 6-му кла сі
Кос тен ко На та ля, учи тель ма те ма ти ки, Ки -
їв ський НВК № 209 «Су зір’я».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за крі пи ти
та сис те ма ти зу ва ти знан ня про спо со би
розв’язу ван ня основ них за дач на від сот ки,
удос ко на ли ти вмін ня розв’язу ва ти тек с то ві
за да чі на від сот ки та за сто со ву ва ти їх для
розв’язу ван ня за дач при клад но го зміс ту

Роз роб ка уро ку «Сте пе не ва, по каз ни -
ко ва і ло га риф міч на фун к ції» з ма те -

ма ти ки в 11-му кла сі
Кос тю ко вич Вік то рія Во ло ди ми рів на, ви -
кла дач ма те ма ти ки, Бер дян ський еко но -
міко-гу ма ні тар ний ко ледж Бер дян сько го
дер жав но го пе да го гіч но го уні вер си те ту За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
ме та яко го — уза галь ни ти та сис те ма ти зу -
ва ти те о ре тич ні знан ня, за крі пи ти прак тич -
ні вмін ня, на вич ки з те ми «Сте пе не ва, по -
каз ни ко ва і ло га риф міч на фун к ції», під го -
ту ва ти до кон т роль ної ро бо ти

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня три го -
но мет рич них рів нянь» з ма те ма ти ки

в 10-му кла сі
Кри во руч ко Яна Сер гі їв на, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний ко -
ледж На ці о наль но го уні вер си те ту біо ре -
сур сів і при ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни, Ки -
їв ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — пе ре ві ри -
ти рі вень за сво єн ня по пе ред ньо го на вчаль -
но го ма те рі а лу, озна йо ми ти з ін ши ми
спосо ба ми розв’язу ван ня три го но мет рич -
них рів нянь, фор му ва ти вмін ня і на вич ки
розв’язу ва ти три го но мет рич ні рів нян ня,
від мін ні від най прос ті ших, удос ко на ли ти
вмін ня розв’язу ва ти най прос ті ші три го но -
мет рич ні рів нян ня

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня. Роз -
в’язу ван ня за дач на те му «Rio-2016»

з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Кри ло ва Люд ми ла Пав лів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ма рі у поль ська шко ла № 51 До -
нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
по вто ри ти й уза галь ни ти ма те рі ал 5-го кла -
су; удос ко на лю ва ти на вич ки розв’язу ван -
ня за дач, об чис лю валь ні на вич ки; здій с ню -
ва ти на ці о наль но-пат рі о тич не ви хо ван ня
та ва ле о ло гіч не ста нов лен ня осо бис тос ті
уч ня

Ме то дич на роз роб ка «До да ван ня
і від ні ман ня де сят ко вих дро бів» з ма -

те ма ти ки в 5-му кла сі
Кузь мен ко ва Оль га Іва нів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Мак си мів ська шко ла Бо го ду хів -
сько го р-ну Хар ків ської обл.

Ано та ція: Ме ді ап ре зен та ція до уро ку-каз -
ки з ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Квад ра тич на фун к -
ція» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Кузь мен ко ва Оль га Іва нів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Мак си мів ська шко ла Бо го ду хів -
сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти вмін ня
уза галь ню ва ти й сис те ма ти зу ва ти знан ня
про квад ра тич ну фун к цію, її влас ти вос ті,
гра фік; фор му ва ти по нят тя най прос ті ших
пе ре тво рень гра фі ків фун к цій че рез ви ко -
нан ня кон к рет них за вдань; роз ви ва ти спо -
сте реж ли вість, прий о ми ана лі зу; ви хо ву ва -
ти со ці аль ні ком пе тен ції: від по ві даль но го
став лен ня до на вчан ня, умін ня пуб ліч них
ви сту пів

Роз роб ка уро ку «Стов п час ті та кру го -
ві діа гра ми» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі

Лег ка Ін на Іго рів на, учи тель ма те ма ти ки,
Но во ма яч ків ська шко ла № 1 Олеш ків сько -
го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — озна йо ми ти з по дан ням ін -
фор ма ції у ви гля ді діа грам; на вчи ти ана лі зу -
ва ти го то ві діа гра ми, «чи та ти» та бу ду ва ти
діа гра ми, що від по ві да ють умо вам за да чі;
фор му ва ти на вич ки ви бо ру па ра мет рів для
по бу до ви діа грам, ви ко рис то ву ва ти мас ш -
таб у по бу до ві стов п час тих діа грам

Роз роб ка уро ку «Від сот ко ве від но шен -
ня двох чи сел» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Лег ка Ін на Іго рів на, учи тель ма те ма ти ки,
Но во ма яч ків ська шко ли № 1 Олеш ків сько -
го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — пе ре ві ри -
ти рі вень сфор мо ва но го в уч нів по нят тя про
від со ток; вмін ня за пи су ва ти від сот ки де сят -
ко ви ми і зви чай ни ми дро ба ми; на ви ків
розв’язу ван ня за дач на зна ход жен ня від -
сот ків від чис ла

Роз роб ка уро ку «По діл чис ла у да но му
від но шен ні. Мас ш таб» з ма те ма ти ки 
в 6-му кла сі
Лип ка Ін на Фе до рів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Кор ди шів ський НВК Шум сько го р-ну
Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі
на про пор цій ний по діл та за да чі ло гіч но го
ха рак те ру; сфор му ва ти по нят тя мас ш та бу;
умін ня ви ко ну ва ти за вдан ня, які пе ред ба -
ча ють ви ко ри стан ня мас ш та бу; роз ви ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти си ту а цію з різ них бо ків,
твор чі здіб нос ті, гнуч кість мис лен ня; ви хо -
ву ва ти са мо стій ність, пра цьо ви тість, куль -
ту ру ма те ма тич но го мов лен ня, ма те ма тич -
них за пи сів, при щеп лю ва ти ін те рес до збе -
ре жен ня здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Точ ка і пря ма» з ма -
те ма ти ки в 7-му кла сі

Лис ко ва Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
мате ма ти ки, Зо ло то ні ська спе ці а лі зо ва на
шко ла ін фор ма цій них тех но ло гій № 2 Чер -
ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти-
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — озна йо ми ти з пред ме том ви-
вчення гео метрiї, планiметрiї, по нят тям
най простiших фiгур, до ма га ти ся вiд уч нів
свiдо мо го за сво єн ня термiно логiї, що опи-

сує вза єм не роз та шу ван ня то чок та пря -
мих на пло щинi, фор му лю ван ня основ них
влас ти вос тей роз та шу ван ня то чок та пря -
мих

Ме то дич на роз роб ка «Гео мет рич ні
пере тво рен ня» з ма те ма ти ки в 9-му

кла сі
Ліх ньов ська Те тя на Ва си лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 80.
Ано та ція: Ма те рі ал до уро ків ди стан цій -
ного на вчан ня, ме та яко го — по вто ри ти,
сис те ма ти зу ва ти, до пов ни ти знан ня про
при кла ди гео мет рич них пе ре тво рень, їх
най прос ті ші влас ти вос ті; на вча ти ся роз -
в’язу ва ти за да чі на гео мет рич ні пе ре -
творен ня

Роз роб ка уро ку «Розв»язу ван ня за -
дач» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі

Ло мо но со ва Те тя на Юрі їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Чер во но град ська шко ла № 12
Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го — за ці -
ка ви ти ви вчен ням ма те ма ти ки, по ка за ти
важ ли вість ви вчен ня ма те ма ти ки для за -
галь но го роз вит ку осо бис тос ті, ви хо ву ва ти
впев не ність у сво їх си лах; про де мон ст ру ва -
ти прак тич не за сто су ван ня за дач у жит тє -
вих си ту а ці ях

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за -
дач» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі

Ма ка рук Анто ні на Дем’янів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Кам’ян ська шко ла № 32» Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — уза галь нен ня і сис те ма ти за ція
знань уч нів про ме то ди розв’язу ван ня за дач
за про гра мою 5–6 кла сів; удос ко на лен ня
вмінь уч нів розв’язу ва ти за да чі скла дан ням
рів нянь

Роз роб ка уро ку «Те о ре ма Пі фа го ра»
з ма те ма ти ки у 8-му кла сі
Мань ко Ін на Сер гі їв на, учи тель ма те ма ти -
ки, Кам’ян ська шко ла № 28 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по зна йо ми ти зі зміс том і до ве ден ням
те о ре ми Пі фа го ра, по ка за ти її за сто су ван -
ня; ви хо ву ва ти ін те рес і лю бов до пред ме та,
іс то рії ма те ма ти ки, аку рат ність, умін ня слу -
ха ти то ва ри шів і вчи те ля; роз ви ва ти ува гу,
пам’ять, ло гіч не мис лен ня, умін ня мір ку ва -
ти, по рів ню ва ти, ро би ти ви снов ки

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
ін фор ма цій но-ко му ні ка тив них тех но -

ло гій на за нят тях з ма те ма ти ки»
Ми ки тен ко Ва лен ти на Євге ні їв на, ви кла -
дач ма те ма ти ки, Хо роль ський аг ро про мис -
ло вий ко ледж Пол тав ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що од нією з умов по даль шо го
під ви щен ня про це су ви вчен ня ма те ма ти ки
в за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах є
впро вад жен ня в на вчаль но—ви хов ний про -
цес су час них комп’ютер них тех но ло гій. Се -
ред цих тех но ло гій важ ли ве міс це по сі да -
ють при клад ні про гра ми, що ма ють у сво є -
му скла ді за со би для ро бо ти з фун к ці я ми
та їх гра фі ка ми
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Роз роб ка уро ку «По бу до ва стов п час -
тих та кру го вих діа грам за до по мо гою

Microsoft Excel» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Мир го род ська Світ ла на Іва нів на, учи тель
ма те ма ти ки, Дніп ров ська шко ла № 114.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — за крі пи ти уяв лен ня про діа гра му, спо -
сіб від тво рен ня спів від но шен ня ве ли чи ни
за до по мо гою кру го вих та стов п час тих діа -
грам, умін ня чи та ти та ана лі зу ва ти діа гра -
ми, на вчи ти бу ду ва ти стов п час ті та кру го ві
діа гра ми за ві до мим зна чен ням ве ли чи ни
за до по мо гою таб лич но го ре дак то ра
Microsoft Excel

Роз роб ка уро ку «Гра ни ця фун к ції. По -
хід на» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Ми ро нюк Ін на Ми ко ла їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ки їв ська ве чір ня (змін на) спе ці аль -
на шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — рoзши ри ти знан ня прo гра ни цю
функцiї, ви вчи ти oснoвнi тeoрeми прo гра -
ницi, oзнайoми ти ся з пoнят тям нe пe рeр -
внoстi функцiї в тoчцi; рoзви ва ти ана лi -
тичнe мислeння, умiння уза галь ню ва ти
та пiдсумoву ва ти на вчаль ний матeрiал;
вихoву ва ти вiдпoвiдальнiсть, уважнiсть

Роз роб ка уро ку «Пря мо кут ний па ра ле -
ле пі пед. Куб» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Мо же ві тін Вік тор Юрій о вич, учи тель ма те -
ма ти ки, Хар ків ська спе ці аль на за галь но ос -
віт ня шко ла-ін тер нат № 6.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти по нят тя
пря мо кут но го па ра ле ле пі пе да, ку ба; до мог -
ти ся за сво єн ня влас ти вос тей гра ней і ре бер
пря мо кут но го па ра ле ле пі пе да; сфор му ва ти
вмін ня ви ко ну ва ти зоб ра жен ня пря мо кут -
но го па ра ле ле пі пе да; роз ви ва ти прос то ро ву
уяву, пам’ять, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва -
ти охай ність; ви хо ву ва ти ро зу мін ня важ ли -
вос ті ма те ма тич них знань

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні -
ман ня дво циф ро вих чи сел» з ма те ма -

ти ки в 2-му кла сі
На гор на Ні на Ві та лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Но во ба сан ська шко ла Боб ро -
виць ко го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — по вто ри ти прий о ми до да ван ня і від -
німан ня дво циф ро вих чи сел; удос ко на лю -
ва ти об чис лю валь ні на вич ки і вмін ня
розв’язу ва ти за да чі; фор му ва ти по зи тив не
став лен ня до пред ме та, ви хо ву ва ти то ва -
ри ськість

Роз роб ка уро ку «Від сот ко ві роз ра хун -
ки» з ма те ма ти ки для 6-го кла су
Но са та Іри на Дмит рів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Піс ко-Радь ківська шко ла Бо рів сько го р-
ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ни ми ма те рі а ла ми,
на вчаль на ме та яко го — по вто ри ти ви ди за -
дач на від сот ки, спо со би їх розв’язан ня; до -
пов ни ти знан ня ал го рит мом розв’язу ван ня
за дач за до по мо гою про пор цій; роз ви ва ти
вмін ня про во ди ти від сот ко ві роз ра хун ки
за до по мо гою про пор цій, зво ди ти жит тє ві
за да чі до ма те ма тич них роз ра хун ків

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня ло га -
риф міч них рів нянь» з ма те ма ти ки в 11-му
кла сі
Нуж на Те тя на Олек сі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 11 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — фор му ван ня вмінь розв’язу ва ти
ло га риф міч ні рів нян ня різ ни ми ме то да ми

Ме то дич на роз роб ка «Ма те ма тич ні
за да чі еко ло гіч но го спря му ван ня» для

5-х — 6-х кла сів
Нуж на Те тя на Олек сі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 11 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му по -
да но сис те му за дач, яка роз кри ває пи тан ня:
спо жи ван ня во ди, ви ко ри стан ня во ди
в Укра ї ні, зна чен ня рос лин у жит ті лю ди ни,
ско ро чен ня лі со вих ре сур сів та йо го на слід -
ки, зна чен ня тва рин у при ро ді та в жит ті
лю ди ни

Роз роб ка уро ку «До да ван ня та від ні -
ман ня мі ша них чи сел» з ма те ма ти ки

в 5-му кла сі
Овсян ни ко ва Ва лен ти на Гри го рів на, учи -
тель ма те ма ти ки, Бу тів ська шко ла Ста ро -
біль сько го р-ну Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ва ти вмін ня
і на вич ки роз’язу ва ти впра ви, що пе ред -
бача ють ви ко ри стан ня зви чай них дро бів,
мі ша них чи сел; роз ви ва ти всі ви ди пам’яті,
уУяву, ло гіч не мис лен ня, вмін ня ана лі зу ва -
ти та ро би ти ви снов ки, ін те лек ту аль ні здіб -
нос ті, роз ши рю ва ти сві то гляд; ви хо ву ва ти
ста ран ність, пра цьо ви тість, ін те рес до ви -
вчен ня пред ме та, здо ров’яз бе рі га ю чі на -
вич ки, по чут тя пат рі о тиз му

Роз роб ка уро ку «Три го но мет рич на
фун к ція» з ма те ма ти ки в 10-му кла сі
Пар фьо но ва Оле на Сер гі їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, Енер го дар ський НВК «За галь но -
ос віт ній на вчаль ний за клад ІІ–ІІІ сту пе -
нів — між ш кіль ний на вчаль но-ви роб ни чий
ком бі нат» За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль -
на ме та яко го — уза галь ни ти і сис те ма ти зу -
ва ти знан ня з те ми «Три го но мет рич на фун -
к ція», від пра цьо ву ва ти вмін ня й на вич ки
за сто су ван ня три го но мет рич них фор мул
для спро щен ня три го но мет рич них ви ра зів

Роз роб ка цик лу уро ків з ма те ма ти ки
в 6-му кла сі

По го рі ла Те тя на Ми ки тів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ду ма нець ка шко ла Чер ка сько го 
р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: Ма те рі ал міс тить де таль ні роз -
роб ки до уро ків ма те ма ти ки з те ми «По діль -
ність на ту раль них чи сел»

Роз роб ка уро ку «Роз вя зу ван ня вправ
на по хід ну та за сто су ван ня по хід ної» з ма -
те ма ти ки в 10-му кла сі
Пол ков ська Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи -
тель ма те ма ти ки, Пер во май ська шко ла
№ 9 Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ак ту а лі зу -
ва ти і роз ши ри ти знан ня й умін ня уч нів

зі зна ход жен ня по хід ної фун к ції, про між -
ків мо но тон нос ті та ста лос ті фун к ції, то чок
екс тре му му фун к ції; від пра цю ва ти на -
вички об чис лен ня по хід ної фун к ції; удос ко -
на лю ва ти вмін ня до слід жу ва ти фун к цію
на зро стан ня (спа дан ня) і екс тре му ми
функ ції

Роз роб ка уро ку «Лі ній на фун к ція та її
гра фік» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Пуш кар На дія Ми ро нів на, учи тель ма те -
мати ки, Ра ва-Ру ська шко ла № 2 Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — уза галь ни -
ти та сис те ма ти зу ва ти ба зо ві знан ня з те ми
«Фун к ція. Лі ній на фун к ція. Її гра фік і влас -
ти вос ті», фор му ва ти на вич ки чи тан ня та
по бу до ви гра фі ків лі ній ної фун к ції; ви зна -
ча ти мож ли вос ті вза єм но го роз мі щен ня
гра фі ків лі ній них фун к цій

Роз роб ка уро ку «По каз ни ко ві рів нян -
ня та спо со би їх розв’язу ван ня» з ма -

те ма ти ки в 10-му кла сі
Раз ке вич Іри на Олек сі їв на, ви кла дач ма те -
ма ти ки та ін фор ма ти ки, Не мі ша їв ський
агро тех ніч ний ко ледж На ці о наль но го уні -
вер си те ту біо ре сур сів та при ро до ко рис ту -
ван ня Укра ї ни, Бо ро дян ський р-н Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по вто ри ти ви зна -
чен ня та влас ти вос ті по каз ни ко вої фун к ції,
основ ні по каз ни ко ві то тож нос ті; фор му ва -
ти по нят тя по каз ни ко во го рів нян ня, умін ня
та на вич ки розв’язу ван ня най прос ті ших
по каз ни ко вих рів нянь; спри я ти роз вит ку
пам’яті, ло гіч но го мис лен ня, ус но го ма те ма -
тич но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «По хід на фун к ції, її
фі зич ний та гео мет рич ний зміст» з ма -

те ма ти ки в 10-му кла сі
Сав чен ко Ні на Сви ри до нів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Ма ло вис то роп ський ко ледж іме -
ні П. С. Ри бал ка Сум сько го на ці о наль но го
аг рар но го уні вер си те ту, Ле бе дин ський р-н
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — за сво єн ня озна чен ня по хід ної;
фор му ван ня по нят тя фі зич но го та гео мет -
рич но го зміс ту по хід ної, роз крит тя прин ци -
по во но вої ма те ма тич ної мо де лі

Ме то дич на роз роб ка «За да чі на за сто -
су ван ня те о рії гра фів» з ма те ма ти ки для 
5-х — 7-х кла сів
Сап ко На та лія Олек сан д рів на, учи тель ма -
те ма ти ки, За че пи лів ська шко ла Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: До бір ка за дач для під го тов ки
до ма те ма тич них олім пі ад

Роз роб ка уро ку «Урок од нієї за да чі»
з ма те ма ти ки в 9-му кла сі

Се нів Оль га Ле о ні дів на, учи тель ма те ма -
тики, Туль чинська шко ла-лі цей Він ниць -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку гео мет рії, ме та
яко го — уза галь ни ти знан ня та на ви ки про
зна ход жен ня ра ді у сів кіл опи са но го на вко -
ло пра виль но го три кут ни ка та впи са но го
в ньо го, а та кож по ка за ти різ ні спо со би
розв’язу ван ня од нієї за да чі
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Роз роб ка уро ку «До да ван ня та від ні -
ман ня зви чай них дро бів з од на ко ви ми
зна мен ни ка ми» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Си нюк Лі дія Мак си мів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Но во бо рів ський лі цей Хо ро шів сько го
р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
спри я ти ви роб лен ню вмінь до да ва ти і від ні -
ма ти дро би з од на ко вим зна мен ни ком; роз -
ви ва ти вмін ня ло гіч но мис ли ти, ана лі зу ва -
ти, уза галь ню ва ти, ро би ти ви снов ки; роз -
ви ва ти на вич ки ро бо ти в гру пах та па рах;
ак ти ві зу ва ти ін те лек ту аль ну ді яль ність;
вихо ву ва ти ін те рес до пред ме та, ху дож ньої
лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні -
ман ня дро бів з од на ко ви ми зна мен ни -

ка ми» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Си нюк Лі дія Мак си мів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Но во бо рів ський лі цей Хо ро ши лів -
сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — ви роб лен ня вмінь
до да ва ти і від ні ма ти дро би з од на ко вим зна -
мен ни ком, умін ня ло гіч но мис ли ти, ана лі -
зу ва ти, уза галь ню ва ти, ро би ти ви снов ки;
ак ти ві зу ва ти ін те лек ту аль ну ді яль ність; ви -
хо ву ва ти ін те рес до пред ме та, до ху дож ньої
лі те ра ту ри; ре алі зо ву ва ти на вчаль ні, гро ма -
дян ські, ін фор ма цій но-ко му ні ка тив ні, со ці -
аль ні, мо ти ва цій ні, фун к ці о наль ні, здо ров’я
збе рі га ю чи, куль тур ні ком пе тен т нос ті

Роз роб ка уро ку «Об’єми тіл обер тан -
ня» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі

Слі по вич На та лія Ми хай лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Си нель ни ків ська шко ла № 1
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го — за -
сто су ван ня фор мул об’ємів тіл обер тан ня
для ви рі шен ня за вдань прак тич но го і при -
клад но го ха рак те ру

Роз роб ка уро ку «Пря мо про пор цій на
за леж ність» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Со кол Те тя на Фе до рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ми ко ла їв ська шко ла Пет ро пав лів -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — зак рі пи ти знан ня про
від но шен ня, про пор цію та їх влас ти вос ті;
озна йо ми ти з по нят тям пря мої про пор цій -
ної за леж нос ті; сфор му лю ва ти озна чен ня
пря мої про пор цій ної за леж нос ті; фор му -
вати вмін ня за сто со ву ва ти знан ня при
розв’язу ван ня за дач; роз ви ва ти вмін ня ана -
лі зу ва ти; ви хо ву ва ти бе реж ли вість, ін те рес
до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Дов жи на ко ла та йо го
час тин. Пло ща кру га та йо го час тин» з ма -
те ма ти ки в 9-му кла сі
Спи ця Світ ла на Ва си лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Мар’янів ський НВК Кар лів сько го р-
ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти та по гли би ти знан ня
про ко ло, круг та їх час ти ни; удос ко на ли ти
вмін ня за сто со ву ва ти здо бу ті знан ня при
розв’язан ні за дач; сфор му ва ти вмін ня від -
тво рю ва ти фор му ли, за пи су ва ти їх від по -
від но до умо ви за да чі; фор му ва ти еле мен ти

ін фор ма цій ної, жит тєт вор чої ком пе тен т -
нос ті, ак ти ві зу ва ти пі зна валь ну ак тив ність

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня. Влас ти -
вос ті мно жен ня на ту раль них чи сел» з ма -
те ма ти ки в 5-му кла сі
Ти нок Оле на Ва лен ти нів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Хрис то фо рів ська шко ла Кри во -
різь ко го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — про дов жу ва ти фор му ва ти вмін ня
та на вич ки уч нів ви ко ну ва ти мро жен ня ви -
ра зів зруч ним спо со бом, ви ко рис то ву ю чи
влас ти вос ті мно жен ня

Роз роб ка уро ку «Де сят ко ві дро би»
з ма те ма ти ки в 5-му кла сі

То мі лє ва Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ко нон чан ський НВК «До -
шкіль ний на вчаль ний за клад — за галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІ сту пе нів» Ка нів сько го р-
ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з муль ти ме дій -
ним за без пе чен ням, ме та яко го — уза галь -
ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан ня про де сят -
ко ві дро би та дії над ни ми; роз ви ва ти вмін -
ня до да ва ти, від ні ма ти, мно жи ти і ді ли ти
де сят ко ві дро би; ви хо ву ва ти лю бов до ма те -
ма ти ки, при вча ти пра цю ва ти са мо стій но,
на по лег ли во

Роз роб ка уро ку «Мно гог ран ни ки»з
ма те ма ти ки в 11-му кла сі

Ту лу за ко ва Іри на Вік то рів на, учи тель ма те -
ма ти ки та фі зи ки, Віль ненський НВК
«Шко ла-до шкіль ний за клад» Но во мос ков -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме ді а під т -
рим кою, на вчаль на ме та яко го — уза галь -
ни ти знан ня з те ми, по ка за ти, як з ви ко -
ристан ням комп’юте ра мож на розв’яза ти
за да чі на зна ход жен ня еле мен тів мно гог -
ран ни ка, по вер хонь і об’ємів тіл; роз ви ва ти
вмін ня за сто су ван ня ін фор ма цій них тех но -
ло гій для офор м лен ня ро біт і розв’язан ня
за дач

Роз роб ка уро ку «Ну ме ра ція шес ти -
циф ро вих чи сел у ме жах 200 000. По -

вто рен ня ді лен ня на од но циф ро ве чис ло»
з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Фі цу лі на Окса на Сте па нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хлі бо да рів ський НВК Чап -
лин сько го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ва ти вмін -
ня чи та ти і за пи су ва ти шес ти циф ро ві чис -
ла, роз кла да ти їх на роз ряд ні до дан ки; за -
кріп лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки, умін -
ня розв’язу ва ти за да чі; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня уч нів; ви хо ву ва ти по чут тя від -
по ві даль нос ті, умін ня пра цю ва ти в ко -
лекти ві

Роз роб ка уро ку «У сві ті чо ти ри кут ни -
ків» з гео мет рії у 8-му кла сі
Флуд На та лія Ва си лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ро ма нів ська гім на зія Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — по вто ри ти
і сис те ма ти зу ва ти озна чен ня окре мих ви дів
чо ти ри кут ни ків і їх влас ти вос тей; уста но -
ви ти зв’язок між об ся га ми по нять; удос ко -
на ли ти умін ня та на вич ки розв’язу ва ти за -
да чі, ви ко рис то ву ю чи влас ти вос ті чо ти ри -
кут ни ків

Ме то дич на роз роб ка «Кон т роль ні ро -
бо ти для 10-го ма те ма тич но го кла су»
Це са рен ко Оле на Юрі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ки їв ська шко ла № 163.
Ано та ція: За вдан ня для кон т роль них ро біт

Роз роб ка уро ку «Від сот ки» з ма те ма ти -
ки в 5-му кла сі
Цу кер Вік то рія Олек сан д рів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Ма рі у поль ська шко ла № 15
Донець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку ма те ма ти -
ки у 5 кла сі за те мою «Від сот ки. Зна ход жен -
ня від сот ків від чис ла». З ме тою на оч нос ті
на вчаль ної те ми до да єть ся муль ти ме дій ний
суп ро від

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня пря мо -
кут них три кут ни ків»
Чор на Ал ла Ана то лі їв на, учи тель ма те ма ти -
ки, Олек сан д рів ське НВО № 1 Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти
вмін ня за сто со ву ва ти на бу ті ра ні ше знан ня
до розв’язу ван ня вправ; роз ви ва ти на вич ки
ро зу мін ня, ви ко ри стан ня, ана лі зу, син те зу,
оці ню ван ня; фор му ва ти са мо стій ність, ак -
тив ність

Роз роб ка уро ку «На ту раль ні чис ла
та дії з ни ми» з ма те ма ти ки в 5-му

класі
Шев чен ко Окса на Ана то лі їв на, учи тель ма -
те ма ти ки та ін фор ма ти ки, Бах маць ка шко -
ла № 5 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
додат ка ми, на вчаль на ме та яко го — уза -
галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти знан ня з те ми
«На ту раль ні чис ла», за крі пи ти вмін ня ви -
ко ну ва ти дії над ни ми; розв’язу ва ти рів -
нян ня на осно ві за леж нос ті між ком по нен -
та ми дій

Роз роб ка уро ку «Мо дуль чис ла»з ма те -
ма ти ки в 6-му кла сі
Яно вич Лі на Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ра до мишль ська шко ла № 5 ім. В.
М. Чор но во ла Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — ви -
вчен ня влас ти вос тей мо ду ля чис ла; роз -
виток ко му ні ка тив них на ви ків, на ви ків
спів пра цю ва ти в гру пі, до бу ва ти і ана лі зу -
ва ти ін фор ма цію, розв’язу ва ти проб ле ми,
спи ра ю чись на влас ний до свід, на ви ків са -
мо стій ної ро бо ти; ви хо ван ня са мо кон т ро -
лю, са мо оцін ки, пі зна валь но го ін те ре су
до пред ме та

Ме то ди ка та тех но ло гія

Стат тя «Ви ко ри стан ня еле мен тів
STEM-тех но ло гій на уро ках при род -

ни чо-ма те ма тич но го цик лу»
Без іна Оль га Во ло ди ми рів на, учи тель біо ло -
гії; Ка за ко ва Лі лія Ле о ні дів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Хар ків ський лі цей № 149.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що STEM —
це дов гий шлях вдос ко на лен ня на вчаль ногo
про це су і са мо го вчи те ля, який дасть мож -
ли вість ви ко рис то ву ва ти ма те ма тич ні ме то -
ди в прак тич них си ту а ці ях; удос ко на лю ва -
ти між пред мет ну на вчаль ну ді яль ність;
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глиб ше ро зу мі ти біо ло гіч ні про це си та за -
ко но мір нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Ме тап ред мет -
ний під хід в осві ті»

Бо га чо ва На та лія Во ло ди ми рів на, за ступ -
ник ди рек то ра; Да хо ва Оле на Іва нів на, учи -
тель фі зи ки, Кра ма тор ська шко ла № 4 До -
нець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав то ри пи шуть, що над п ред -
мет ні тех но ло гії до зво ля ють під ви щи ти
якість пред мет ної ро бо ти і зро би ти її ре аль -
но зміс тов ною, пов’яза ти з жи вою ро бо тою
мис лен ня і ефек тив ною ко му ні ка цією

Стат тя «Комп’ютер ні слай до ві пре зен -
та ції в ро бо ті на вчаль но го за кла ду»

Гри цан Світ ла на Олек сі їв на, ви хо ва тель-
ме то дист; Пол то ра кін Олек сандр Олек сан -
д ро вич, учи тель ін фор ма ти ки, Кам’ян ський
спе ці аль ний НВК № 5 «Дніп ря ноч ка» Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав то ри пи шуть, що пер шо -
ряд ним за вдан ням стає під ви щен ня ком -
п’ютер ної гра мот нос ті пе да го гів, осво єн ня
ро бо ти з про грам ни ми освіт ні ми ком п лек -
са ми, ре сур са ми Інтер не ту для то го, щоб
ко жен міг ви ко рис то ву ва ти су час ні тех но -
ло гії для під го тов ки та про ве ден ня за нять
з діть ми на якіс но но во му рів ні

Роз роб ка вор к шо пу «Су час не за нят тя
гур т ка. Яким йо му бу ти?» для пе да -

гогів
Крафт Те тя на Пет рів на, ме то дист; Ка рась
Іри на Пав лів на, пси хо лог, Ко зе лець кий бу -
ди нок твор чос ті ді тей та юнац т ва.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — під ви щи ти рі вень
про ін фор мо ва нос ті пе да го гів про су час ні
фор ми під го тов ки та про ве ден ня на вчаль -
но-ви хов но го про це су в по за шкіль но му на -
вчаль но му за кла ді

Стат тя «Ство рен ня умов ефек тив ної
на вчаль но-пі зна валь ної ді яль нос ті

уч нів від по від но до ін ди ві ду аль них особ -
ли вос тей кож но го з них»
Абра мо ва На та лія Вік то рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Дніп ров ська са на тор на шко ла-ін -
тер нат № 4.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ме тою
шкіль ної осві ти є роз ви ток ди ти ни як кре -
а тив ної, твор чої осо бис тос ті шля хом до -
лу чен ня її до різ них ви дів ді яль нос ті: на -
вчан ня, пі знан ня, спіл ку ван ня. І го лов ним
не є да ти від по відь па пи тан ня, а спря -
мува ти на шлях са мо стій но го по шу ку від -
по ві ді

Май с тер-клас «Прий ом «Сен кан» для
пе да го гів

Андрі єв ська-Друзь Ма ри на Вік то рів на,
учи тель по чат ко вих кла сів, За по різь ка гім -
на зія № 31.
Ано та ція: План-кон с пект май с тер-кла су
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся), при свя че но го осо бис -
тіс но зо рі єн то ва но му на вчан ню за со ба ми
роз вит ку твор чих здіб нос тей уч нів

Ме то дич на роз роб ка про ек ту «Шко ла
і твор чість»

Бай ло Ві та Ва си лів на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ме то дич ної ро бо ти, Бор з нян -

ська гім на зія іме ні Пан те лей мо на Ку лі ша
Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту, ме та
яко го — спри ян ня ме то дич но му зро стан ня
вчи те лів, під ви щен ня їхньої пе да го гіч ної
май с тер нос ті; ство рен ня умов для твор чос ті
в га лу зі на уки, мис тец т ва, тех ні ки; ви яв лен -
ня й роз ви ток здіб нос тей ді тей до різ них ви -
дів ді яль нос ті; ви хо ван ня все біч но роз ви -
неної осо бис тос ті, со ці аль но адап то ва ної,
мо біль ної, на лаш то ва ної на по зи тив не осво -
єн ня сві ту та здо ро вий спо сіб жит тя

Стат тя «Фор му ван ня пі зна валь них ін -
те ре сів уч нів на уро ках біо ло гії»

Бе же вець Окса на Ми ко ла їв на, учи тель біо -
ло гії та еко ло гії, Овруць ка шко ла № 3 Жи -
то мир ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що су час на
осві та по вин на бу ти по бу до ва на так, аби
кож ний її етап був про ни за ний ідеєю фор -
му ван ня пі зна валь но го ін те ре су в уч нів
до біо ло гії, вза є мо за леж нос ті і вза є мо дії лю -
ди ни та при ро ди

Ме то дич на роз роб ка «Лі ку валь на фіз -
куль ту ра при де фор ма ці ях опор но-

ру хо во го апа ра ту для уч нів з ва да ми
слуху»
Без кров на Дар’я Дмит рів на, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Хар ків ська спе ці аль на шко ла-
ін тер нат № 6.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що за вдан ня ми
лі ку валь ної фіз куль ту ри є ство рен ня умов
для за без пе чен ня фі зич но го роз вит ку ди -
тини, збе ре жен ня її здо ров’я; ово ло дін ня
знан ня ми про особ ли вос ті ор га ніз му лю ди -
ни, фі зіо ло гіч ні про це си в ньо му; на бут тя
са ні тар но-гі гі є ніч них умінь та на ви чок до -
гля ду за влас ним ті лом, під три ман ня й роз -
ви ток йо го мож ли вос тей

Стат тя «Гра — як за сіб кре а тив но го
на вчан ня в по чат ко вій шко лі»

Без кров на Іри на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вої шко ли, Дніп ров ська са на тор на
шко ла-ін тер нат № 4.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що гра охоп лює
все: мис лен ня, но ві ін фор ма ції, но вий до -
свід, є за со бом для ро зу мо во го та пси хіч но -
го роз вит ку ди ти ни

Ме то дич на роз роб ка «За сто су ван ня
твор чих вправ для ак ти ві за ції на -

вчаль ної ді яль нос ті шко ля рів»
Бон да рен ко На дія Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чу гу їв ська шко ла № 7 Хар -
ків ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти по да но роз ви валь ні твор чі
впра ви для ак ти ві за ції на вчаль ної ді яль нос -
ті мо лод шо го шко ля ра на уро ках ук ра їн -
ської мо ви

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
здо ров’яз бе рі га ю чих ком пе тен т нос -

тей на уро ках біо ло гії»
Бо ри сен ко Мар га ри та Ми ко ла їв на, учи тель
біо ло гії і хі мії, Дніп ров ська шко ла-ін тер нат
№ 4.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти по да но ме то дич ні ре ко мен ді ції
та при кла ди роз ро бок уро ків, на яких при -
ді ле но ува гу здо ров’яз бе рі га ю чим ком пе -
тен т нос тям

Стат тя «Інди ві ду а лі за ція на вчан ня
і роз ви ток твор чих здіб нос тей уч нів»

Бу ла на Іри на Вік то рів на, учи тель по чат ко -
вої шко ли, Дніп ров ська са на тор на шко ла-
ін тер нат № 4.
Ано та ція: Автор ка стат ті до слід жує про цес
ін ди ві ду а лі за ції на вчан ня та шля хи роз -
витку твор чих здіб нос тей уч нів. Ме тою цих
до слід жень є ство рен ня мак си маль но спри -
ят ли вих умо ви для твор чо го роз вит ку ді тей
мо лод шо го шкіль но го ві ку

Стат тя «Шлях до твор чос ті. всі здат ні»
Бур міс т ро ва На та лія Ни ко нів на, учи -

тель тру до во го на вчан ня, Дніп ров ська са на -
тор на шко ла-ін тер нат № 4.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ве ли кою
сти му лю ю чою си лою, що сприяє роз вит ку
осо бис тос ті, спо ну кає до спів пра ці у на -
вчаль но му та ви хов но му про це сах, є ві ра
пе да го га у по зи тив ні влас ти вос ті ди ти ни, її
си ли, її успіш ність, вті ле на на вер баль но му
рів ні

Роз роб ка за нят тя «Інтег ра ція прин ци -
пів ста ло го роз вит ку в на вчаль но-ви -

хов но му про це сі» для пе да го гів
Бу ря Світ ла на Пет рів на, за ступ ник ди -
ректо ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Си -
нель ни ків ська шко ла № 1 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з іде я -
ми ста ло го роз вит ку, з но ви ми тех но ло гі я -
ми, ме то да ми та прий о ма ми; ви яви ти слаб кі
та силь ні сто ро ни осві ти для ста ло го роз вит -
ку; фор му ва ти про фе сій ну ком пе тен т ність
учи те ля; під го ту ва ти вчи те лів до ін тег ра ції
прин ци пів ста ло го роз вит ку в на вчаль но-
ви хов но му про це сі

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
ін но ва цій них тех но ло гій на уро ках ан г лій -
ської мо ви»
Ви со чин Оле на Ми ко ла їв на, учи тель іно -
зем ної мо ви, Бо рів ська шко ла № 1 ім. Ге роя
Ра дян сько го Со ю зу В. С. Ко ліс ни ка Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці ви кла де но сис те му
ро бо ти з ви ко ри стан ня ін но ва цій них тех -
но ло гій на уро ках ан г лій ської мо ви

Ме то дич на роз роб ка «Орга ні за ція на -
вчан ня в умо вах ка ран ти ну»

Вой це хів ська Оль га Сте па нів на, учи тель
ма те ма ти ки, Озе рян ська шко ла Бу чаць ко го
р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка опи сує ство рен ня ін ди ві ду аль но го
про це су на бут тя знань, умінь, на ви чок
і спо со бів пі зна валь ної ді яль нос ті лю ди ни,
який від бу ва ти меть ся за опо се ред ко ва ної
вза є мо дії від да ле них один від од но го
учасни ків на вчаль но го про це су у спе ці а лі -
зо ва но му се ре до ви щі, яке фун к ці о ну ва -
тиме на ба зі ак ту аль них пси хо ло го-пе да го -
гіч них та ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них
тех но ло гій

Стат тя «Фор му ван ня об чис лю валь ної
ком пе тен ції мо лод ших шко ля рів,

прий о ма ми мне мо тех ні ки»
Вра дій Та ма ра Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Доб ро ве лич ків ська шко ла
№ 1 Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: У стат ті об ґ рун то ва на ак ту аль -
ність проб ле ми фор му ван ня об чис лю валь -
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них ком пе тен цій. Автор вка зує на те, що
мне мо тех ні ка — од на з ефек тив них но віт -
ніх освіт ніх тех но ло гій, яка до по ма гає
сфор му ва ти об чис лю валь ні на вич ки, пе ре -
тво рю ю чи ме ха нізм за пам’ято ву ван ня
в твор че за нят тя. Роз кри то основ ні ха рак -
те рис ти ки об чис лю валь них на ви чок (пра -
виль ність, усві дом ле ність, ра ці о наль ність
ви ко нан ня, уза галь нен ня, ав то ма тизм, міц -
ність)

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток по -
тен цій ної об да ро ва нос ті шко ля ра

через за про вад жен ня ін тер ак тив них тех -
ноло гій»
Гір да Ва лен ти на Ми хай лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у поль ська
гім на зія № 2 До нець кої об лас ті.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що при за сто су -
ван ні тех но ло гій ін тер ак тив но го на вчан ня
по глиб лю єть ся мо ти ва ція, під ви щу єть ся
рівень роз вит ку ко му ні ка тив ної ком пе тен -
т нос ті, по кра щу єть ся ре зуль та тив ність на -
вчан ня

Ме то дич на роз роб ка «Кон с пект са мо -
під го тов ки» для 6-х кла сів спе ці аль ної
шко ли
Голь чук Ал ла Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель,
Но во во лин ська спе ці аль на шко ла № 9 Во -
лин ської обл.
Ано та ція: Кон с пект для про ве ден ня са мо -
під го тов ки на гру пі по дов же но го дня з ма -
те ма ти ки та іс то рії

Роз роб ка за нят тя «Ди фе рен ці а ція зву -
ків ж-ш. Сло вес ний на го лос. Діа лог»у 9-му
кла сі спе ці аль ної шко ли
Гро ми ко Га ли на Вік то рів на, учи тель-де фек -
то лог, Ко сів щин ська спе ці аль на шко ла-ін -
тер нат Сум сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — за кріп лю ва ти ви мо ву зву ків
ж/ш; фор му ва ти вмін ня до три му ва ти ся
на го ло су, роз піз на ва ти на слух го ло си
попу ляр них ук ра їн ських спі ва ків, сприй -
ма ти на слух роз мов но-по бу то ві фра зи;
удос ко на лю ва ти вмін ня скла да ти діа ло ги;
ви хо ву ва ти так тов не та доб ро зич ли ве
став лен ня до спів роз мов ни ка, ін те рес
до ук ра їн ської су час ної му зи ки та кі но -
мис тец т ва

Роз роб ка май с тер-кла су «Інтен си фі -
ка ція та гу ма ні за ція на вчаль но го про -

це су в по чат ко вій лан ці» для вчи те лів ан г -
лій ської мо ви
Гро мо ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Та ра сів ська шко ла Олеш ків -
сько го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по ді ли ти ся до сві дом за сто су ван ня
інтер ак тив них тех но ло гій на уро ках ан г лій -
ської мо ви в по чат ко вій лан ці; про де мон ст -
ру ва ти ви ко ри стан ня ефек тив них ме то дів
і прий о мів, які ін тен си фі ку ють на вчаль ний
про цес; ор га ні зу ва ти твор че на вчаль не
спів ро біт ниц т во учас ни ків май с тер-кла су
що до мо де лю ван ня шля хів за сво єн ня ан г -
лій ської мов

Ме то дич на роз роб ка «Ігро ві тех но ло -
гії як за сіб фор му ван ня по зи тив ної

мо ти ва ції учін ня «
Гуд ко ва Лю бов Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ко рос тен ська шко ла № 2 Жи то -
мир ської обл.

Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що в по чат ко -
вих кла сах тіль ки гра дає змо гу лег ко при -
вер ну ти ува гу і три ва лий час під три му ва ти
в уч нів ін те рес до важ ли вих і склад них
пред ме тів, влас ти вос тей і явищ, на яких
у зви чай них умо вах зо се ре ди ти ува гу всіх
уч нів не зав ж ди вда єть ся

Cтат тя «How Can We Use Interactive
Technologies to Expand Students’

Vocabulary and Develop Creative and
Cognitive Skills»
Гу лій Те тя на Вік то рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Хар ків ська шко ла № 153.
Ано та ція: У стат ті ви світ ле но ви ко ри стан ня
ін тер ак тив них тех но ло гій на вчан ня на уро -
ках ан г лій ської мо ви

Стат тя «За вдан ня: за хо пи ти чи тан ням
(тра ди цій ні та но ві тех но ло гії)»

Гу рав ська Анже ла Еду ар дів на, за ві ду вач
шкіль ної бі б ліо те ки, Ямпіль ська спе ці аль на
шко ла-ін тер нат Бі ло гір сько го р-ну Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то роль шкіль -
ної бі б ліо те ки у фор му ван ні чи таць кої
ком пе тен т нос ті уч нів, яка є ба зо вою скла -
до вою ко му ні ка тив ної і пі зна валь ної ком -
пе тен т нос ті, озна йом лен ня шко ля рів з ди -
тя чою лі те ра ту рою як мис тец т вом сло ва,
під го тов ка їх до сис те ма тич но го чи тан ня
лі те ра ту ри

Ме то дич на роз роб ка «Паль чи ко ва
гім нас ти ка на уро ках на вчан ня гра -

моти»
Да нил ко Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, По пель нас тів ська шко -
ла Олек сан д рій сько го р-ну Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка опи сує «паль -
чи ко ві» іг ри— вір шо ва ні ряд ки, що ілюс т -
ру ють ся за до по мо гою рит міч них ру хів рук,
паль чи ків. Ігри з паль ця ми до по ма га ють
бать кам не тіль ки роз ви ва ти мов лен ня та ін -
те лек ту аль ні здіб нос ті ди ти ни, а й при но -
сять за до во лен ня від про ве де но го ра зом

Ме то дич на роз роб ка «Орга ні за ція ро -
бо ти над по мил ка ми з ви ко ри стан ням

ко ду ван ня ор фо грам» з ук ра їн ської мо ви
в 2-х — 4-х кла сах
Да нил ко Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, По пель нас тів ська шко -
ла Олек сан д рій сько го р-ну Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що при вчи ти
уч нів сис те ма тич¬но ви ко ну ва ти ана ліз
влас них по ми лок ду же важ ко. Ко ду ван ня
ор фо грам по лег шує про цес ви ко нан ня уч -
ня ми ана лі зу влас них по ми лок

Стат тя «За сто су ван ня ін тер ак тив них
ме то дів до лек цій но-прак тич ної сис -

те ми ви кла дан ня ма те ма ти ки»
Дмит рен ко Ал ла Ми ко ла їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ди кан ська гім на зія іме нім. В. Го го -
ля Пол тав ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що на вчан ня
із за сто су ван ням лек цій но-прак тич ної сис -
те ми до зво ляє ви клас ти на вчаль ний ма те рі -
ал «укруп не ни ми» пор ці я ми, ви віль нив ши
за ра ху нок цьо го час для по вто рен ня пи тань
те о рії, розв’язан ня за дач, на бут тя не об хід -
них вмінь і про гра мо вих на ви ків

Роз роб ка за нят тя «Най прос ті ші ме то -
ди фі зіо те ра пії. Гі ру до те ра пія» з кур -

су «Осно ви мед сес т рин ст ва»
Дов галь Ган на Во ло ди ми рів на, ви кла дач,
Кри во різь кий ме дич ний ко ледж Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, яким пе ред ба че но за сво єн ня та -
ко го на вчаль но го ма те рі а лу: за сто су ван ня
ба нок, про ве ден ня квар цу ван ня, на кла дан -
ня гір чич ни ків, ком п ре сів, мі ху ра з льо дом,
гріл ки; во до лі ку ван ня: міс це ві та за галь ні
ван ни; гі ру до те ра пія

Роз роб ка за нят тя «Фор му є мо осо бис -
тий бренд су час но го вчи те ля» для пе -

да го гів
До ро шен ко Лю бов Олек сан д рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо -
ти, Йо си пів ський НВК Но во мир го род сько -
го р-ну Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — ак ту а лі зу ва ти осо бис тіс ний роз ви ток
учас ни ків за хо ду; по гли би ти про цес са -
моос ві ти, са мо роз к рит тя, са мо реф лек сії;
до по мог ти в по до лан ні труд но щів, від крит -
тя шля ху до по шу ку, іні ці а ти ви; сти му лю ва -
ти ба жан ня під ви щу ва ти свій про фе сій ний
рі вень; спри я ти ак ти ві за ції твор чо го по тен -
ці а лу кож но го учас ни ка; сфор му ва ти вмін -
ня ко ман д ної вза є мо дії

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток біз -
нес-мис лен ня на уро ках ма те ма ти ки»

Жов мір Оле на Олек сан д рів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Оде ська шко ла № 80.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція)
ав тор ка пи ше, що сьо год ні че ка ють ви пус к -
ни ка, який уміє орі єн ту ва ти ся у змін них
жит тє вих об ста ви нах, гнуч кий до прий -
няття рі шень, — вміє шу ка ти від по ві ді
на по став ле ні за пи тан ня, уміє орі єн ту ва ти -
ся у ін фор ма цій но му прос то рі

Роз роб ка за нят тя «Як на вчи ти ди ти ну
вчи ти ся» для пе да го гів
Жу рав льо ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чис то піль ська шко ла Ні ко -
поль сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — ор га ні зу ва ти спіль -
ну ді яль ність пе да го гів по чат ко вої шко ли
що до впро вад жен ня ін тер ак тив них тех -
ноло гій на вчан ня в прак ти ку ро бо ти вчи те -
ля по чат ко вих кла сів; роз ро би ти шля хи
розв’язан ня на вчаль них проб лем

Стат тя «Фор му ван ня здо ров’яз бе рі -
галь ної ком пе тен т нос ті на уро ках ан г лій -
ської мо ви»
Ка лін ська Га ли на Вік то рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Хмель ницький НВК № 9.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка на го ло шує: щоб
зберег ти фі зич не, ду хов не, пси хо ло гіч не
та со ці аль не здо ров’я уч нів, учи тель по -
винен шу ка ти їх гар мо ні за ції і оп ти мі за ції
ді яль нос ті. Шко ляр успіш но роз ви ва ти -
меть ся то ді, ко ли по ві рить у свої си ли

Ме то дич на роз роб ка «Акти ві за ція
розу мо вої ді яль нос ті уч нів за со ба ми

тех но ло гії роз вит ку кри тич но го мис -
лення»
Книш Те тя на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Азов ська шко ла Бер дян сько го р-ну
За по різь кої обл.
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Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що ме то ди ка роз вит ку кри тич -
но го мис лен ня вно сить в за нят тя емо цій не
по жвав лен ня, під ви щує ін те рес до ви вчен -
ня будь-якої дис цип лі ни, дає мож ли вість
ство ри ти та кі умо ви, ко ли всі уч ні за лу -
чають ся до ак тив ної, твор чої на вчаль ної
діяль нос ті, про це су са мо нав чан ня, са мо ре -
а лі за ції, вчать ся спіл ку ва ти ся, спів пра цю -
ва ти, кри тич но мис ли ти, від сто ю ва ти свою
по зицію

Стат тя «Фор му ван ня ком пе тен т нос ті
твор чо го пись ма на уро ках ан г лій ської мо -
ви на стар шо му ета пі на вчан ня»
Ко лес ні ко ва Лю бов Ва си лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, По піль нянська шко ла № 2
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У стат ті з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що прак тич не ово ло дін ня пи сем ним
мов лен ням не об хід не не тіль ки для фор му -
ван ня ком пе тен т нос ті пи сем но го мов лен ня,
а й за га лом для со ці а лі за ції, твор чо го роз -
вит ку су час но го уч ня, ре алі за ції йо го жит -
тє вої по зи ції

Стат тя «Здо ров’яз бе рі га ю че на вчан ня»
Ком па ні єць Та ма ра Гри го рів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, ро сій ської мо ви, ху -
дож ньої куль ту ри, Дніп ров ська са на тор на
шко ла-ін тер нат № 4.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка від зна чає: для
вчи те ля на пер ший план ви су ва єть ся за да -
ча ви бо ру освіт ніх тех но ло гій, що збе рі га -
ють здо ров’я шко ля рів. Здо ров’яз бе рі га ю -
ча ді яль ність у шко лі — це сис те ма за хо дів,
спря мо ва них на збе ре жен ня і зміц нен ня
здо ров’я ді тей

Стат тя «Зна чен ня іг ро вої ді яль нос ті для
пер шо клас ни ків у ГПД»
Кон д ра тен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 91.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що гра до по мо же ви хо ва те лю
ство ри ти друж ний ди тя чий ко лек тив, під -
клю чи ти до ак тив ної ді яль нос ті на віть за -
мкну тих ді тей. В іг рах ви хо ву єть ся дис цип -
лі на, ді ти при вча ють ся до до три ман ня пра -
вил, спра вед ли вос ті, умін ня кон т ро лю ва ти
свої вчин ки, об’єк тив но оці ню ва ти вчин ки
ін ших

Ме то дич на роз роб ка «Як пра цю ва ти
над те мою. ал го ритм ро бо ти»
Ко тен ко Зла та Ген на ді їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Дніп ров ська са на тор на шко ла-
ін тер нат № 4.
Ано та ція: За про по но ва ний ма те рі ал до по -
мо же мо ло до му вчи те лю ан г лій ської мо ви
опра цю ва ти те му сис тем но, розв’язу ю чи
кон к рет ні ме то дич ні за вдан ня по сту по во,
згід но з умо ва ми пе да го гіч но го про це су

Стат тя «Умо ви ак ти ві за ції пі зна валь ної
ді яль нос ті мо лод ших шко ля рів на уро ках
ук ра їн ської мо ви за со ба ми ди дак тич ної
гри»
Кот ко Да ри на Вя чес ла вів на, сту ден т ка, Пе -
ре яс лав-Хмель ницький дер жав ний пе да -
гогіч ний уні вер си тет іме ні Гри го рія Ско во -
ро ди Ки їв ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка на го ло шує: щоб під си ли ти ба жан ня
вчи ти ся, по тріб но роз ви ва ти по тре бу уч ня
зай ма ти ся пі зна валь ною ді яль ніс тю, а це
зна чить, що в са мо му про це сі її шко ляр

пови нен зна хо ди ти при ваб ли ві сто ро ни,
щоб сам про цес на вчан ня міс тив у со бі по -
зи тив ні за ря ди ін те ре су

Стат тя «Осві та як за сіб тран с ля ції куль -
ту ри но вим по ко лін ням»
Кри во пус то ва Н. П., ви кла дач без пе ки жит -
тє ді яль нос ті та еко ло гії, Хер сон ське учи ли -
ще куль ту ри.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що сис те ма
осві ти «ви роб ляє» са му лю ди ни, впли ва ю чи
на її ін те лек ту аль ний, мо раль ний, ес те тич -
ний і фі зич ний роз ви ток. Це ви зна чає про -
від ну со ці аль ну фун к цію осві ти — гу ма ніс -
тич ну

Ме то дич на роз роб ка «Особ ли вос ті
по бу до ви на вчан ня як ці ліс но го твор -

чо го про це су»
Ку ле шо ва Ан на Фе до рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, За по різь ка гім на зія № 31.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му (до -
да єть ся ме ді ап ре зен та ція) пред с тав ле но
пе да го гіч ний до свід що до озна че ної проб -
ле ми

Стат тя «Зміст і прий о ми ко рек цій ної
ро бо ти у хо ді ви прав лен ня по ру шень

пи сем но го мов лен ня мо лод ших шко ля рів»
Ку ля ша Окса на Пет рів на, учи тель-ло го пед,
Усти лузь ка шко ла Во лин ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка ви кла ла ме то ди ку
ло го пе дич ної ро бо ти з по до лан ня вад пи -
сем но го мов лен ня на різ них ета пах

Ме то дич на роз роб ка «Особ ли вос ті
на вчан ня пись ма лі во ру ких ді тей»

Лог ві но ва Оле на Ми хай лів на, учи тель-ло -
го пед, Кос тян ти нів ський лі цей «Еру дит»
Ме лі то поль сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що основ ні
труд но щі, ха рак тер ні для лі во ру ких ді тей
під час на вчан ня пись ма, пов’яза ні з тим,
що пись мо за сно ва не на зву ко-бук ве но му
ана лі зі, то ді як біль шість лі во ру ких ді тей
схиль ні до фор му ван ня ці ліс них об ра зів
слів

Стат тя «На вчаль на про гра ма
eTwinning та на вич ки 21 сто літ тя»

Ма лій Світ ла на Ярос лав на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ні ко поль ська гім на зія № 15
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, спо сіб на бли зи -
ти ся до осві ти ХХІ сто літ тя — озбро ї ти на -
ших уч нів на вич ка ми, які їм бу дуть не об хід -
ні, щоб упо ра ти ся з ци ми не ві до ми ми
по ді я ми май бут ньо го

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
жит тє вої ком пе тен т нос ті як умо ва

успіш ної са мо ре а лі за ції осо бис тос ті»
Мар ти нен ко На та лія Во ло ди ми рів на, за ві -
ду вач ху дож ньо-ес те тич но го від ді лу, Олек -
сан д рій ський бу ди нок ди тя чої та юнаць кої
твор чос ті Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що ком пе тен т ніс ний під хід по -
ля гає в змі щен ні ак цен ту з на ко пи чу ван ня
знань, умінь і на ви чок до фор му ван ня й
роз вит ку здат нос ті прак тич но ді яти, за сто -
со ву ва ти ін ди ві ду аль ні тех ні ки та до свід
успіш них дій у си ту а ці ях про фе сій ної ді яль -
нос ті та со ці аль ної прак ти ки

Стат тя «Різ ні ви ди мис тецтв на уро ках
мис тец т ва сло ва»
Мар цен ко Га ли на Оле гів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви й лі те ра ту ри, Ні ко поль ська гім -
на зія № 15 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти (до -
да єть ся ме ді ап ре зен та ція) ав тор ка пи ше,
що сфор му ва ти вмін ня слу ха ти, ба чи ти,
спів пе ре жи ва ти, пе ре да ти за дум мит ця, йо -
го по чут тя, став лен ня до сві ту — під си лу
вчи те ле ві лі те ра ту ри, як що він ви кла да ти ме
пред мет як вид мис тец т ва у вза є мо дії з ін -
ши ми

Ме то дич на роз роб ка «Пам’ят ка з роз -
вит ку со ці аль ної ком пе тен т нос ті уч -

нів» для пе да го гів
Мар чен ко Вік то рія Ва лен ти нів на, учи тель
ма те ма ти ки, Бер дян ська шко ла № 1 За по -
різь кої обл.
Ано та ція: У ме то дич ній роз роб ці на го ло ше -
но, що со ці аль на ком пе тен т ність — це ком -
п лекс осо бис тіс но-пси хо ло гіч них тех но ло -
гій вза є мо дії осо бис тос ті із со ці аль ним се -
ре до ви ще м. Ефек тив ність, успіш ність цієї
вза є мо дії ви зна чає рі вень со ці аль ної ком пе -
тен т нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Нaвчaльний
екс пе ри мент при ви вчен ні фі зи ки

в се ред ній шко лі»
Мель ник Вік тор Кузь мич, учи тель фі зи ки,
Но вогрaд-Во лин ська шко ла № 9 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: Метa до слід жен ня: уза галь ни ти
ре ко мен да ції про ве ден ня фі зич но го екс пе -
ри мен ту при ви вчен ні фі зи ки в се ред ній
шко лі, опи са ти свій ав тор ський до свід

Ме то дич на роз роб ка «Сис те ма ти за ція
на вчаль но го ма те рі а лу че рез про ек т -

ну ді яль ність»
Ми ки тен ко Ва лен ти на Євге ні їв на, ви кла -
дач ма те ма ти ки і фі зи ки, Хо роль ський аг -
ро про мис ло вий ко ледж Пол тав ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що ви ко нан ня про ек ту пе ред -
ба чає зв’язок з ре аль ним жит тям, не зви чай -
ність фор ми і са мо стій ність ви го тов лен ня,
ство рен ня ма те рі а лів, що по су ті є різ ни ми
фор ма ми до ку мен ту ван ня: ано та ція, ре цен -
зія, ан ке та, таб ли ця, опис, фо то-, аудіо- або
ві де оз віт, ко лаж, ко мікс, сце на рій, що ден -
ник, жур нал, до від ник, ре зю ме, ка та лог,
бро шу ра, аль бом, слов ник, стат тя, стін га зе -
та, ви став ка

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
ко му ні ка тив ної ком пе тен ції з ан г лій -

ської мо ви»
Ми ро няк Окса на Ва си лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Охтир ська гім на зія Сум -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що го лов не
завдан ня за про по но ва но го ме то ду фор му -
ван ня ко му ні ка тив ної ком пе тен ції є на вчи -
ти уч ня віль но спіл ку ва ти ся ан г лій ською
мо вою, ду ма ти нею

Ме то дич на роз роб ка «Не стан дар т ні
фор ми про ве ден ня і ме то ди ка ви кла дан ня
тан цю валь ної з’вяз ки»
Мо гі лат Юлія Пет рів на, ви кла дач фі зич но -
го ви хо ван ня, Кри во різь кий ме дич ний ко -
ледж Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що су час ні
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спор тив ні ком п лек си да ють ве ли ку мож ли -
вість ма ти гар ний на стрій та під три му ва ти
спор тив ну фор му

Стат тя «Ре алі за ція ком пе тен т ніс но го
під хо ду на уро ках гео гра фії з ви ко ри -

стан ням ін тер ак тив них тех но ло гій»
Мур са ло ва На та лія Вік то рів на, учи тель гео -
гра фії, Єміль чинська шко ла № 1 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ви мо гою
сус піль ст ва до осо бис тос ті є не ен цик ло пе -
дич ність знань, а на бут тя вмінь і на ви чок,
що спри яють роз вит ко ві та са мо ре гу ля ції
осо бис тос ті. Це за вдан ня ви рі шу єть ся че -
рез за про вад жен ня ін но ва цій них тех но ло -
гій, се ред яких важ ли ву роль ві ді гра ють ін -
тер ак тив ні тех но ло гії

Стат тя «Акти ві за ція пі зна валь ної ді яль -
нос ті шля хом упро вад жен ня на уро ках
пар ної та гру по вої ро бо ти»
Но ві ко ва На та лія Ле о ні дів на, учи тель по -
чат ко вої шко ли, Дніп ров ська са на тор на
шко ла-ін тер нат № 4.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що гру по ва на -
вчаль на ді яль ність сприяє ак ти ві за ції й ре -
зуль та тив нос ті на вчан ня, ви хо ван ню гу -
ман них сто сун ків, са мо стій нос ті, умін ню
до во ди ти і від сто ю ва ти свою точ ку зо ру,
а та кож при слу хо ву ва ти ся до дум ки то ва -
ри шів, куль ту рі ве ден ня діа ло гу, від по ві -
даль нос ті за ре зуль та та ми своєї пра ці

Стат тя «Фор му ван ня то ле ран т нос ті
уч нів у про це сі ви кла дан ня сус піль ст -

воз нав чих пред ме тів за со ба ми тех но ло гії
кри тич но го мис лен ня»
Овча ро ва Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель
іс то рії, Ма лин ський ЗНВК «Шко ла-лі цей
№ 1 іме ні Ні ни Сос ні ної» Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що фор му ван ня
то ле ран т нос ті на уро ках іс то рії та сус піль -
ст воз нав ст ва має бу ти на прав ле но роз ви -
ток у мо ло ді на ви чок не за леж но го мис лен -
ня, кри тич но го осмис лен ня та фор му ва ня
суд жень, за сно ва них на мо раль них цін -
ностях

Стат тя «Ди дак тич на гра як за сіб ак ти -
ві за ції на вчаль но-пі зна валь ної ді яль -

нос ті уч нів на уро ках біо ло гії»
Олій ник Окса на Ми хай лів на, учи тель біо -
ло гії, Бе ре жан ський аг ро тех ніч ний ко ледж
Тер но піль ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ди дак тич на
гра є од ним з го лов них ком по нен тів ди на мі -
ки на вчаль но го про це су, ак ти ві за ції на -
вчаль ної ді яль нос ті, роз вит ку са мо стій нос ті
та фор му ван ня ши ро ких пі зна валь них ін те -
ре сів у шко ля рів

Стат тя «Роз ви ток кре а тив них здіб нос -
тей на уро ках ма те ма ти ки шля хом впро -
вад жен ня ді яль ніс но го під хо ду до на -
вчання»
Орел Те тя на Ва си лів на, ви кла дач ви щої ка -
те го рії, ме то дист, Но во бузь кий пе да го гіч -
ний ко ледж Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз кри то ме то ди і прий о -
ми фор му ван ня кре а тив них здіб нос тей уч -
нів при ви вчен ні ма те ма ти ки шля хом впро -
вад жен ня ді яль ніс но го під хо ду до на вчан ня,

ви світ ле но ме ха нізм ор га ні за ції кон ст рук -
тив ної вза є мо дії в під сис те мах «учи тель —
учень», «учень — учень»

Ме то дич на роз роб ка «Ме то ди ка ор га -
ні за ції ди фе рен цій о ва но го на вчан ня на за -
нят тях хі мії»
Осад ча Люд ми ла Ва си лів на, учи тель хі мії,
Кра ма тор ський тех но ло гіч ний тех ні кум
До нець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що основ -
на ме та осві ти — ство ри ти умо ви для
само ре а лі за ції осо би, за до во лен ня освіт -
ніх по треб кож но го сту ден та від по від но
до йо го схиль нос тей, ін те ре сів і мож ли -
вос тей, під го ту ва ти йо го до твор чої ін те -
лек ту аль ної пра ці. А для цьо го тре ба на да -
ти сту ден там пра во ви би ра ти рі вень на -
вчан ня з пред ме та

Стат тя «Кри те рії оці ню ван ня на вчаль -
них до сяг нень уч нів із за ру біж ної лі те ра -
ту ри в сис те мі за галь ної осві ти»
Пав лиш Оль га Ми ко ла їв на, учи тель за -
рубіж ної лі те ра ту ри, Кри во різь кий НВК
«За галь но ос віт ня шко ла — до шкіль ний на -
вчаль ний за клад № 83» Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що основ ним
за со бом ви вчен ня якос ті шкіль ної осві ти є
мо ні то ринг, сис те ма ін стру мен та рію яко го
здат на оці ни ти ефек тив ність освіт ньо го
про це су та пе ред ба чи ти по даль ші кро ки
до її під ви щен ня

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
еко ло гіч ної куль ту ри шко ля рів у про -

це сі гур т ко вих за нять»
Пи лип чи нець Ма рія Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Між гір ська шко ла № 1 За -
кар пат ської обл.
Ано та ція: У ме то дич них ре ко мен да ці ях
пода но ас пек ти ви хо ван ня еко ло гіч ної
куль ту ри шко ля рів, прак тич не за сто су ван -
ня знань з еко ло гії, при ро доз нав ст ва, кра єз -
нав ст ва, про де мон ст ро ва но до свід на за нят -
тях еко ло гіч но го спря му ван ня. Роз кри то
не тра ди цій ні фор ми і ме то ди ро бо ти з гур т -
ків ця ми

Стат тя «Алго рит мі за ція про це су на -
вчан ня на уро ках ма те ма ти ки»
Пи са рє ва Ал ла Во ло ди ми рів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Ко рос ти шів ська гу ма ні тар на гім -
на зії № 5 іме ні Т. Г. Шев чен ка Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що ви ко ри стан ня ал го рит міч -
но го під хо ду в про це сі на вчан ня сприяє
не тіль ки вдос ко на лен ню форм і ме то дів на -
вчан ня, але й спря мо ва нос ті на вчаль но го
про це су на осо бис тіс ний роз ви ток уч нів,
ви роб лен ню в них ал го рит міч них на ви чок,
які до зво ля ють фор му ва ти вмін ня са мо стій -
но опа но ву ва ти знан ня

Ме то дич на роз роб ка «До свід ви кла дан -
ня кур су три го но мет рії в се ред ній і стар -
шій шко лах»
Пі на є ва Те тя на Дмит рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ізма їль ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 1 ім. О. В. Су во ро ва з по глиб ле ним
вивчен ням ан г лій ської мо ви Оде ської об -
ласті.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що фун да мен -

таль на ор га ні за ція на вчан ня уч нів фор мує
їх ню ком пе тен т ність, со ці аль ну зрі лість,
твор чість

Стат тя «Фор му ван ня чи таць кої ком пе -
тен т нос ті мо лод ших шко ля рів»
По по ва Те тя на Сте па нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ка хов ська шко ла № 4 Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що фор му ван ня
чи таць кої ком пе тен т нос ті є осно вою осві ти
і са мо ос ві ти лю ди ни. Став лен ня до ньо го
з пер ших днів шкіль но го жит тя є ін ди ка -
тором став лен ня до всьо го на вчаль но го про-
це су

Стат тя «Інфор ма цій ні тех но ло гії в на -
вчаль но му про це сі май бут ньо го вчи -

те ля фі зич ної куль ту ри»
Про нен ко Вік тор Іва но вич, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Кам’ян ська шко ла № 28 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ви світ лює за сто су ван ня
муль ти ме дій них тех но ло гій у про це сі від бо -
ру, на ко пи чен ня, сис те ма ти за ції і пе ре да чі
знань на уро ках фі зич ної куль ту ри, а та кож
в ор га ні за ції різ них ви дів на вчаль ної ді яль -
нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Орга ні за ція на -
уко во-до слід ниць кої ді яль нос ті»
Радь ко Ла ри са Ана то лі їв на, учи тель ан г лій-
ської мо ви, Во ло дар ська шко ла № 2 
ім. В. П. Мель ни ка Ки їв ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав-
тор ка пи ше, що на уко во-до слід ниць ка ді -
яль ність — це ін те лек ту аль на пра ця, спря -
мо ва на на здо бут тя знань, умінь i на ви чок.
То му про цес під го тов ки та на пи сан ня
науко во-дослiдниць кої ро бо ти по тре бує
багато ча су і йо го не об хід но роз по чи на ти
за зда ле гідь

Ме то дич на роз роб ка «Особ ли вос ті
ви хо ван ня лі де рів у ди тя чо му ко лек -

ти ві»
Ро ман ко Лю бов Гри го рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Опор на шко ла НВК «ЗОШ I—
III сту пе нів № 1 — По кров ський лі цей»
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що фор му ван ня
осо бис тос ті, яка здат на на не стан дар т ні
рішен ня, яка має свою по зи цію, здат ної
та праг ну чої по стій но го са мо роз вит ку, осо -
бис тос ті з якос тя ми лі де ра не мож ли ве без
іс ну ван ня та ак тив ної ро бо ти сис те ми
шкіль но го са мо вря ду ван ня

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
по зи тив но го сві то сприй нят тя уч нів

на уро ках за ру біж ної лі те ра ту ри»
Ря бо ва Єли за ве та Фе до рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Си нель ни ків ська шко ла
№ 1 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше: на здат ність ди ти ни по зи тив -
но мис ли ти впли ва ють ри си ха рак те ру,
тип тем пе ра мен ту, уста нов ки в ро ди ні,
особ ли вос ті сто сун ків з од но клас ни ка ми
і пе да го го м. Су час ні ді ти ма ють при мі тив -
ні уяв лен ня про ба гат ст во і різ но ма ніт ність
про явів емо цій лю ди ни. Уро ки лі те ра ту -
ри — це той бла го дат ний грунт, на яко му
мо же плід но роз ви ну ти ся емо цій на сфе ра
під літ ка
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Стат тя «Удос ко на лен ня ме то ди ки ви -
кла дан ня гри на фор те пі а но та ро бо ти
кон цер т мей с те ра»
Са віць ка Ярос ла ва Ярос ла вів на, учи тель
фор те пі а но, Язло вець ка му зич на шко ла Бу -
чаць ко го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше: оскіль ки су час -
ні ді ти ду же пе ре ван та же ні в за галь но ос віт -
ній шко лі, ви ни кає проб ле ма ор га ні за ції та -
кої на вчаль ної ді яль нос ті, яка б до зво ля ла
здо бу ва ти від по від ні знан ня і не за над то
втом лю ва ла їх

Ме то дич на роз роб ка «Ро бо та з об да -
ро ва ни ми уч ня ми»

Сав чен ко Люд ми ла Вік то рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Се ли дів ська шко ла № 6 До -
нець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що роз ви ва ти
кри тич не мис лен ня в усій йо го пов но ті не -
мож ли во без фор му ван ня в уч нів на ви чок
до слід ниць кої ро бо ти. Са ме то му важ ли во
до по мог ти уч не ві не тіль ки в здо бут ті ба зо -
вих знань для по даль шо го на вчан ня, але й
у йо го ста нов лен ні як май бут ньо го на уков -
ця і до слід ни ка

Ме то дич на роз роб ка «Осо бис тіс но зо -
рі єн то ва ний урок фі зич ної куль ту ри»
Сас ка Іри на Бог да нів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Про біж нян ська шко ла Чор т ків -
сько го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція)
ав тор ка пи ше, що май с тер ність учи те ля
на уро ці ви яв ля єть ся на сам пе ред у вда ло му
во ло дін ні ме то ди кою на вчан ня і ви хо ван ня,
твор чо му за сто су ван ні но віт ніх до сяг нень
пе да го гі ки та пе ре до во го пе да го гіч но го до -
сві ду, ра ці о наль но му ке рів ниц т ві пі зна -
валь но-прак тич ною ді яль ніс тю уч нів, їх нім
ін те лек ту аль ним роз вит ком

Роз роб ка май с тер-кла су «Осно ви тех -
ні ки бі сер но го ткац т ва» з тру до во го

на вчан ня для пе да го гів
Се мік літ Іри на Олек сі їв на, учи тель тру до -
во го на вчан ня, тех но ло гій, Ку ра хів ська
шко ла № 5 Мар’їн сько го р-ну До нець -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка май с тер-кла су для вчи -
те лів з ме ді а під т рим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми

Стат тя «Основ ні фор ми ро бо ти
зі спор тив ною тер мі но ло гією на уро -

ках ук ра їн ської мо ви та фі зич но го ви хо -
ван ня»
Сер деч ний Во ло ди мир Вла дис ла во вич, ви -
кла дач фі зич ної куль ту ри, Сє вє ро до нець -
кий про фе сій ний бу ді вель ний лі цей Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: Ме та стат ті — опи са ти основ ні
фор ми ро бо ти зі спор тив ною тер мі но ло -
гією, про по но ва ні шко ля рам на уро ках ук -
ра їн ської мо ви та фі зич ної куль ту ри

Стат тя «Роз ви ток об да ро ва нос ті шко -
ля ра»

Си дор ко ва Ган на Фе до рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у поль ська
шко ла № 63 До нець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що під час за -
сто су ван ні тех но ло гій ін тер ак тив но го
навчан ня по глиб лю єть ся мо ти ва ція, під ви -

щу єть ся рі вень роз вит ку ко му ні ка тив ної
ком пе тен т нос ті на уро ках ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри

Стат тя «Сти му лю ван ня на вчаль ної ді -
яль нос ті мо лод ших шко ля рів»
Сі віль Ні ла Андрі їв на, учи тель по чат ко ви
кла сів, Ко зе лець ка гім на зія № 1 Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що для фор му ван ня в уч нів по -
зи тив но го став лен ня до на вчан ня, по тріб не
ство рен ня емо цій но-по зи тив ної ат мо сфе ри
на вчан ня, що ґрун ту єть ся на вста нов лен ні
гу ман них від но син між пе да го га ми і уч ня -
ми, ін ди ві ду аль но му під хо ді; вра ху ван ня ві -
ко вих мож ли вос тей уч нів у про це сі на вчан -
ня (від по від на по бу до ва на вчаль но го ма те -
рі а лу, ви ко ри стан ня різ них форм і ме то дів
на вчан ня, мо ти во ва ної по зи тив ної оцін ки)

«По єд нан ня різ них су час них ме то дів
і форм на вчан ня для ре алі за ції осо -

бис тіс но-орі єн то ва но го на вчан ня на уро -
ках сус піль ст воз нав чих дис цип лін»
Сі ра Ві та Се ме нів на, учи тель іс то рії, Дніп -
ров ська са на тор на шко ла-ін тер нат № 4.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що су час но му
сус піль ст ву по тріб на осві че на, по ін фор мо -
ва на та ком пе тен т на осо бис тість, спро мож -
на прий ма ти са мо стій ні рі шен ня і не сти від -
по ві даль ність за вчин ки. Са ме гу ма ні тар на
осві та в пер шу чер гу фор мує осо бис тість
шко ля ра, го тує йо го до жит тя у сві ті, який
по стій но змі ню єть ся

Стат тя «Ро льо ва гра на уро ках як еле -
мент ко му ні ка тив но го під хо ду до ви -

вчен ня іно зем ної мо ви»
Ска ка лі на Те тя на Ва лен ти нів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Дніп ров ська са на тор на
шко ла-ін тер нат № 4.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ро льо ві іг ри
час то сприй ма ють ся уч ня ми як ре аль на дій -
с ність: уч ні от ри му ють мож ли вос ті для са -
мо ви ра жен ня, яке здій с ню єть ся в рам ках
цих ро лей. Ко жен гра вець є час ти ною со ці -
аль но го ото чен ня ін ших і де мон ст рує шаб -
лон, у рам ках яко го він мо же спро бу ва ти
свою влас ну чи гру по ву по ве дін ку

Стат тя «Фор му ван ня куль ту ри мов лен -
ня на уро ках ук ра їн ської мо ви»
Ско ри ко ва Те тя на Сер гі їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, за ру біж ної лі те -
ра ту ри, Кри во різь ка шко ла № 27 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка пи ше, що для
фор му ван ня куль ту ри мов лен ня на уро ках
ук ра їн ської мо ви по тріб но ство рю ва ти сис -
те му ор га ні за ції на вчаль ної ді яль нос ті, яка б
ура хо ву ва ла ін ди ві ду аль ні особ ли вос ті уч -
нів, за без пе чу ва ла роз ви ток ко му ні ка тив -
них здіб нос тей, удос ко на лю ва ла куль ту ру
мов лен ня, спри я ла ство рен ню ус них і пись -
мо вих ви слов лю вань різ них ти пів і сти лів
мов лен ня в різ но ма ніт них си ту а ці ях

Стат тя «Ін тер ак тив ний урок»
Смєль цо ва На та лія Вік то рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дніп ров ська
са на тор на шко ла-ін тер нат № 4.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка на го ло шує, що в осно ві ін тер ак тив но -
го на вчан ня ле жить прин цип спів пра ці пе -
да го га та уч нів. Це спів нав чан ня, вза є мо -

нав чан ня, де учень і вчи тель є рів но прав ни -
ми, рів но знач ни ми учас ни ка ми про це су,
ро зу мі ють, що во ни роб лять

Роз роб ка се мі на ру «Роль пе да го га
в на ці о наль ній са мо іден ти фі ка ції уч -

нів» для пе да го гів
Сми ко ва Ярос ла ва Оле гів на, за ступ ник
дирек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
Мир но град ський лі цей «Гар мо нія» До нець -
кої обл.
Ано та ція: Ме та за хо ду: ви зна чи ти роль
клас них ке рів ни ків, учи те лів-пред мет ни -
ків, ад мі ніс т ра ції на вчаль но го за кла ду в на -
ці о наль ній са мо іден ти фі ка ції уч нів, окрес -
ли ти їх ді яль ність сто сов но на ці о наль но-
пат рі о тич но го ви хо ван ня

Ме то дич на роз роб ка «Особ ли вос ті
пе да го гіч них ко му ні ка цій на уро ці му -

зич но го мис тец т ва»
Со ко ло ва Ган на Бо ри сів на, учи тель му зи ки,
Ру бі жан ська об лас на са на тор на шко ла-ін -
тер нат Лу ган ської обл.
Ано та ція: На вчан ня му зи ки ро бить осо бис -
тість лю ди ни ба га то гран ною, оп ти мі зує її
твор чі здіб нос ті, роз ви ває фан та зію і уяву,
ар тис тизм, ін те лект — фор мує уні вер саль ні
здіб нос ті, які є важ ли ви ми для будь-якої
сфе ри ді яль нос ті в май бут ньо му

Стат тя «Акти ві за ція пі зна валь ної ді яль -
нос ті уч нів на уро ках в по чат ко вій шко лі»
Ста нов ська Оле на Бо ри сів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ська шко ла № 10.
Ано та ція: За вдя ки iнте рак тив ним фор мам i
ме то дам учи тель має змо гу ви кла да ти ма -
терiал в до ступнiй, цiка вій, яс к равiй i об -
разнiй формi, що сприяє роз вит ку твор -
чостi, кра що му за сво єн ню знань, ви кли кає
iнте рес до пiзнан ня, фор мує ко мунiка тив -
ну, осо бистiсну, соцiаль ну, iнте лек ту аль ну
ком пе тенцiї

Стат тя «Упро вад жен ня ме то ду про ек -
тів на уро ках фі зи ки й ас т ро но мії»

Сти цен ко ва Оле на Вік то рів на, учи тель фі -
зи ки й ас т ро но мії, Ні ко поль ська шко ла
№ 9 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що су час на
шко ла по вин на не тіль ки да ва ти знан ня,
умін ня, на вич ки, а й роз ви ва ти уч ня
як гармо ній ну осо бис тість, здат ну до не пе -
рер в но го са мо вдос ко на лен ня шля хом са мо -
ос ві ти. Одним із за со бів, які сти му лю ють пі -
зна валь ну ак тив ність шко ля рів, є ме тод
про ек тів

Ме то дич на роз роб ка «Орга ні за ція
про ек т ної ді яль нос ті уч нів у по за -

уроч ній ро бо ті з іс то рії»
Стріль чук Сте пан Іва но вич, учи тель іс то рії,
пра во знав ст ва та ети ки, Лю бо хин ська шко -
ла Ста ро ви жів сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: Ме то дич ні ре ко мен да ції ма ють
на ме ті до по мог ти вчи те лям і уч ням ви ко ну -
ва ти про ек ти, офор м ля ти їх та успіш но пре -
зен ту ва ти. У ма те рі а лах про сте же но про -
цес про ек т ної ді яль нос ті від по шу ко во го
ета пу ви яв лен ня проб ле ми та ви бо ру те ми
для до слід жен ня і до за ключ но го кон т ро лю -
ю чо го ета пу

Роз роб ка за нят тя з са мо під го тов ки для
5-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Су шик На та лія Іва нів на, ди рек тор, Го лов -
нен ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат «Центр
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осві ти та со ці аль но-пе да го гіч ної під трим -
ки» Лю бомль сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — при вча ти до са мо стій но го ви ко нан ня
до маш ніх за вдань, тре ну ва ти ува гу, мис -
лен ня, ак ти ві зу ва ти і зба га чу ва ти лек си ку;
за крі пи ти знан ня з таб лич но го мно жен ня
і ді лен ня; за крі пи ти знан ня про ви ди ре чень
за ме тою ви слов лю ван ня; ко ри гу ва ти зо ро -
ву і слу хо ву ува гу, мо ву, пам’ять; роз ви ва ти
вмін ня са мо стій но пра цю ва ти, кон т ро лю -
ва ти свої дії, ак тив ність, ін те рес до ви ко нан -
ня за вдань; ви хо ву ва ти лю бов до Бать ків -
щи ни, ви мог ли вість до се бе

Стат тя «Ство рен ня по зи тив но го куль -
тур но-освіт ньо го прос то ру у ви хо ван ні
та на вчан ні»
Та най ло ва Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель
ро сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у полль-
 ська шко ла № 29 До нець кої об лас ті.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що по ряд
з нами є ба га то чин ни ків, які мож на за сто -
су ва ти у зви чай ній си ту а ції уро ку та по за -
уроч но го за хо ду, як що ви ко рис та ти зна ко -
во-кон тек с ту аль ну ме то ди ку осо бис тіс но
орі єн то ва ної тех но ло гії, про ек т ну, ін тер ак -
тив ну, тех но ло гію роз вит ку кри тич но го
мис лен ня, еле мен тів ди дак тич ної гри, ар т -
пе да го гі ки, ет но пе да го гі ки

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток твор -
чо го по тен ці а лу та жит тє вої ком пе -

тен т нос ті уч нів че рез ви ко ри стан ня ІКТ»
Фе до ро ва На та ля Ми ко ла їв на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Ні -
ко поль ська гім на зія № 15 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект пед ра ди, ме та
якої — об ґ рун ту ва ти ак ту аль ність за сто су -
ван ня ІКТ у на вчаль но-ви хов но му про це сі;
пре зен ту ва ти до свід ро бо ти з апро ба ції
опти маль них шля хів за сто су ван ня ком п’ю -
тер них тех но ло гій; сфор му ва ти ін ди ві ду -
аль ну пе да го гіч ну тра єк то рію вчи те ля що до
оп ти мі за ції за про вад жен ня ІТ з ме тою роз -
вит ку твор чо го по тен ці а лу та жит тє вої ком -
пе тен т нос ті уч нів

Ме то дич на роз роб ка «Орга ні за ція ек -
скур сій у по чат ко вій шко лі»

Фе дор чак На дія Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ши пу ват ська шко ла ім. Ге роя
Ра дян сько го Со ю зу І. М. За бо лот но го Ве ли -
ко бур луць ко го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку об ґ рун то ва но ме то -
дич ні пе ре ва ги за сто су ван ня ек скур сій
у по чат ко вій шко лі для фор му ван ня
основних ком пе тен цій шко ля ра. Автор ка
про понує пла ни ек скур сій з еле мен та ми ін -
новацій них тех но ло гій, що спри яють фор -
муван ню до слід ниць ких умінь, роз вит ку пі -
зна валь ної са мо стій нос ті, за без пе чу ю чи
ре алі за цію кра єз нав чо го прин ци пу на -
вчання

Стат тя «За со би еко ло гіч ної осві ти
на уро ках ук ра їн ської мо ви»

Хо да чек Окса на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, НВК «Овруць ка гім на зія
ім. Ма лиш ка — ЗОШ І сту пе ня» Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що еко ло гіч на
осві та і ви хо ван ня не мо жуть орі єн ту ва ти ся
тіль ки на ро зу м. Не об хід но ви кли ка ти емо -
ції і по чут тя

Стат тя «Роз ви ток здіб нос тей уч нів
на уро ках ма те ма ти ки»
Ча ва Ма рія Ми хай лів на, ви кла дач ма те ма -
ти ки, Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи -
ли ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що най важ ли ві -
шим еле мен том у ді яль нос ті ви кла да ча є
робо та над зміс том, яка вклю чає гли бо ке
про ду му ван ня на вчаль но го ма те рі а лу і ви -
яв лен ня іс тот них зв’яз ків не тіль ки все ре -
ди ні од нієї те ми, роз ді лу, але й по всьо му
кур су ма те ма тич ної осві ти

Стат тя «Ви ко ри стан ня ІКТ в на вчаль -
но му про це сі»
Чен цо ва Оль га Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дніп ров ський НВК № 108.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що за сто су ван ня су час них ІКТ
в осві ті та їх по єд нан ня з тра ди цій ни ми ме -
то да ми на вчан ня — од на з най важ ли ві ших
та най пер с пек тив ні ших тен ден цій роз вит -
ку осві ти, що ство рює но ві за со би впли ву,
знач но під ви щує ефек тив ність знань, є
перс пек тив ним шля хом до роз вит ку су -
спіль ст ва

Стат тя «Твор чий по тен ці ал учи те ля
як про фе сій на цін ність та йо го роз ви -

ток»
Чер но вол Оль га Гри го рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ба ла бин ський НВК «Шко ла І–
ІІІ сту пе нів — гім на зія «Пре стиж» За по -
різь ко го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: У стат ті роз кри то пи тан ня са мо -
роз вит ку пе да го гіч ної ком пе тен ції че рез
роз крит тя та ре алі за цію осо бис тіс но-твор -
чо го по тен ці а лу в різ них ви дах ді яль нос ті.
Особ ли ва ува га при ді ля єть ся та ким пи тан -
ням, як ін но ва цій не на вчан ня

Стат тя «Мис тец т во пра цю ва ти твор чо»
Чиш ко На дія Пет рів на, за ві ду ю ча на вчаль -
но-ме то дич ним ка бі не том, Хо роль ський аг -
ро про мис ло вий ко ледж Пол тав ської дер -
жав ної аг рар ної ака де мії, Пол тав ська обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що од на з го лов -
них за по рук у ви хо ван ні ди ти ни — своє час -
но по ба чи ти здіб нос ті, по мі ти ти ін те ре си,
а за вдан ня на вчаль них за кла дів — під три -
ма ти ди ти ну та по етап но роз ви ва ти ці здіб -
нос ті, під го ту ва ти ґрунт для їх ре алі за ції

Стат тя «Тех но ло гія ви ко ри стан ня сис -
те ми опор но-сиг наль них схем у 1-му

кла сі»
Швай чен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ме реф’ян ська шко ла
№ 4 Хар ків ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му роз -
кри то тех но ло гію ви пе ред жу валь но го на -
вчан ня (зна йом ст во з но вим ма те рі а лом
на де кіль ка уро ків ра ні ше, до йо го ви вчен ня
за ка лен дар ним пла ном, а та кож ор га ні за -
ція па ра лель но го про ход жен ня важ ких тем
шля хом на бли жен ня до ма те рі а лу, який ви -
вча єть ся в да ний мо мент на уро ці)

Стат тя «Екс пе ри мен таль на сис те ма оці -
ню ван ня знань з іно зем ної мо ви»
Шев цо ва Оль га Іва нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Дніп ров ський лі цей з по си ле -
ною вій сько во-фі зич ною під го тов кою.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка опи сує 200-баль ну
сис те му оці ню ван ня. Ця сис те ма пе ред -

бачає по зи тив не став лен ня до ді яль нос ті уч -
нів на уро ці, спо ну кає до по стій ної ак тив -
нос ті і на вчан ня, бо кож на від по відь оці ню -
єть ся по зи тив но в один бал, на віть як що
учень по ми лив ся

Май с тер-клас «Innovative Techno lo -
gies in Teaching English»

Юрків ська Іри на Ва си лів на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
Корос тен ська шко ла № 1 з по глиб ле ним ви -
вчен ням іно зем них мов Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ме то дич но го май с тер-
кла су для пе да го гів з муль ти ме дій ною під -
трим кою та ме то дич ни ми до дат ка ми

Ме то дич на роз роб ка «Лін г віс тич ні
ігри» для 5-х — 11-х кла сів

Яшкін Рус ла на Ми хай лів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Тер но піль ська
облас на екс пе ри мен таль на ком п лек с на
шко ла мис тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: Про по но ва ні в роз роб ці за вдан ня
мож на ви ко рис то ву ва ти під час ви вчен ня
но вої те ми, за сво єн ня ма те рі а лу, для по -
вторен ня пев них роз ді лів на уки чи час тин
мо ви

Му зи ка

Роз роб ка уро ку «М.-К. Огін ський.
«Про щан ня з Бать ків щи ною» з му зи -

ки в 7-му кла сі
Бій чук Ал ла Гри го рів на, учи тель му зич но го
мис тец т ва, Го ро хів ська шко ла Сні гу рів -
сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йо ми -
ти уч нів із твор чіс тю М.-К. Огін сько го, за -
крі пи ти ви зна чен ня по нят тя «по ло нез»,
фор му ва ти твор че став лен ня до вті лен ня
емо цій но-об раз но го зміс ту му зич но го тво -
ру в про це сі йо го ви ко нан ня

Роз роб ка про ек ту «Ди тя ча фі лар мо нія»
Дя чи на Окса на Сте па нів на, ке рів ник гур т -
ка, Тер но піль ський центр твор чос ті ді тей
та юнац т ва.
Ано та ція: Ме та про ек ту: фор му ван ня гар -
мо ній но роз ви не ної осо бис тос ті; ви хо ван -
ня ес те тич но го сма ку та лю бо ві до му зич но -
го мис тец т ва; за лу чен ня до основ сві то вої
му зич ної куль ту ри; роз ши рен ня за галь но го
сві то гля ду; під го тов ка до ак тив ної учас ті
в кон цер т но-фес ти валь ній ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Роз ви ток фор те пі ан -
ної тех ні ки в мо лод ших кла сах ди тя -

чої му зич ної шко ли» з фор те пі а но
Зе лен ська Вік то рія Ми ко ла їв на, ви кла дач
спе ці а лі зо ван но го фор те пі а но, Ру бі жан -
ська мі ська ди тя ча шко ла мис тецтв Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ви ток у гар мо ній -
ній єд нос ті му зи кант ських та пі аніс тич них
якос тей уч ня

Стат тя «Твор чий пор т рет о. Ми хай ла
Вер биць ко го»

Коб рин На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель-
ме то дист, кан ди дат іс то рич них на ук, Львів -
ська спе ці а лі зо ва на му зич на шко ла-ін тер -
нат ім. С. Кру шель ницької.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що м. Вер биць кий як сим вол
ук ра їн сько го на ці о наль но го від род жен ня
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Га ли чи ни у се ре ди ні ХІХ ст. пе ре був ду хов -
ну й сві то гляд ну ево лю цію ук ра їн сько го
свя щен ст ва тих ро ків, від від крит тя для
галиць ких ук ра їн ців І. Кот ля рев сько го,
Д. Бор т нян сько го і за вер шу ю чи її на ці о -
наль ним гім ном «Ще не вмер ла Укра ї на»
та «За по ві том» Т. Шев чен ка

Роз роб ка за нят тя «Дроб ле ний вступ
як один з най важ ли ві ших прий о мів ди ри -
гент ської тех ні ки в фор му ван ні ком пе тен -
т но го спе ці а ліс та» з кур су «Ди ри гу ван ня
та чи тан ня хо ро вих пар ти тур»
Кос тиць Вік то рія Пав лів на, ви кла дач, Ме лі -
то поль ське ви ще учи ли ще куль ту ри За по -
різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, яке зна -
йо мить з основ ни ми прин ци па ми ви ко нан -
ня дроб ле но го всту пу, з особ ли вос тя ми тех -
ніч но го ви ко нан ня за три ма но го ауф так ти,
що має тіс ний вза ємо зв’язок з ху дож ньо-
ви раз ни ми за со ба ми

Роз роб ка уро ку «Стеж ка ми ві до мої піс -
ні» з му зи ки в 5-му кла сі
По лян ська Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
му зич но го мис тец т ва, Ки їв ський лі цей
«ЕКО» № 198.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по ка за ти, як змі ню -
єть ся на род на ме ло дія у твор чос ті про фе -
сій них ком по зи то рів і му зи кан тів; роз ви ва -
ти ес те тич ні сма ки, лю бов до слу хан ня
му зи ки, умін ня ана лі зу ва ти про слу ха ні тво -
ри; при щеп лю ва ти лю бов до куль тур ної
спад щи ни ук ра їн сько го на ро ду

Ме то дич на роз роб ка «До пов не ний ре -
пер ту ар ний спи сок до про гра ми по

кла су соль но го спі ву»
Пше нич на На дія Ми ко ла їв на, ви кла дач
соль но го спі ву, Ру бі жан ська мі ська ди тя ча
шко ла мис тецтв Лу ган ської обл.
Ано та ція: До пов нен ня до про гра ми «Соль -
ний спів» (2003 ро ку) роз ра хо ва ні на ді тей
7–16 річ но го ві ку та ство ре ні з ме тою на -
дан ня ре аль ної ме то дич ної до по мо ги ви кла -
да чам-прак ти кам соль но го спі ву (ака де міч -
но го на прям ку) у фор му ван ні ре пер ту ар -
них пла нів

Стат тя «Ро бо та над роз вит ком тех ні ки
юно го пі аніс та»
Са віць ка Ярос ла ва Ярос ла вів на, учи тель
фор те пі а но, Язло вець ка ди тя ча му зич на
шко ла Бу чаць ко го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що всі му -
зич но-ви ра жаль ні за со би, від тво рен ня тих
чи інших му зич них об ра зів до ся га ють ся
за до по мо гою ви со ко го тех ніч но го рів ня.
Тех ні ка — це не тіль ки швид кі чи по віль ні
ру хи, а віль не та при род нє во ло дін ня ін -
стру мен том, якість йо го зву чан ня

Стат тя «По пу ля ри за ція акор де о на
на при кла дах п’єс ес т рад но-жан ро во го ре -
пер ту а ру»
Се мен чен ко Яна Ми ко ла їв на, ви кла дач
з кла су акор де о на та кон цер т мей с тер
на від ді лен ні хо ре ог ра фії, Ру бі жан ська
міська ди тя ча шко ла мис тецтв Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ви ко нан ня
ес т рад но-жан ро вих п’єс — це най ко рот -
ший шлях в на прям ку по пу ля ри за ції акор -
де о на як му зич но го ін стру мен та та фор му -

ван ня за ці кав ле нос ті у ви ко нав ців — му зи -
кан тів до про це су на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Піс ня жи ве се ред нас»
з му зи ки в 5-му кла сі
Та ра сюк Іри на Ярос ла вів на, учи тель му зич -
но го мис тец т ва, Ве се лів ська шко ла Луць ко -
го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — да ти ви -
зна чен ня по нят тя «ро манс», озна йо ми ти
з твор чіс тю Ро ма на Са виць ко го; на при кла -
ді ва рі а цій Р. Са виць ко го по ка за ти уч ням
опо се ред ко ва ний зв’язок цьо го жан ру з лі -
те ра ту рою че рез піс ню

Ме то дич на роз роб ка «Особ ли вос ті
ро бо ти з під літ ка ми (12 —15 ро ків),

в кла сі гі та ри»
Фе до ров Дмит ро Ми ко лай о вич, ви кла дач
по кла су гі та ри, Ру бі жан ська мі ська ди тя ча
шко ла мис тецтв Лу ган ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор пи ше, що пе да го ги ма ють чут ли во ре -
агу ва ти на змі ну став лен ня до про це су на -
вчан ня їх під опіч ни ми, ко ри гу ва ти цей про -
цес від по від но до по ба жань і за ці кав ле нос ті
під літ ка, тим са мим під три му ю чи йо го ін те -
рес до спе ці аль но го пред ме та і мис тец т ва
в ці ло му

Роз роб ка за хо ду «Кар на вал тва рин»
з ук ра їн ської та за ру біж ної куль ту ри 
в 3-х — 5-х кла сах му зич ної шко ли
Ци пу но ва На та лія Ми хай лів на, ви кла дач
соль фед жіо та му зич ної лі те ра ту ри, За по -
різь ка ди тя ча шко ла мис тецтв № 4.
Ано та ція: Ін тер ак тив ний за хід, при свя че -
ний сю ї ті «Кар на вал тва рин» фран цузь ко го
ком по зи то ра Шар ля Ка мі ля Сен-Сан са
з цик лу «Ви дат ні іме на»

Обра зот вор че мис тец т во

Ме то дич на роз роб ка «Під го тов ка ви -
кла да ча до за нять з ви вчен ня ри сун ка

на тюр мор ту»
Ба ла гу рак Хрис ти на Та де їв на, ви кла дач
рисун ку та жи во пи су, Ко сів ське учи ли ще
при клад но го де ко ра тив но го мис тец т ва
Львів ської на ці о наль ної ака де мії мис тецтв,
Іва но-Фран ків ська обл.
Ано та ція: Ме то дич ні ре ко мен да ції для ви -
кла да чів

Роз роб ка уро ку «Ви ди жи во пи су» з об -
ра зот вор чо го мис тец т ва в 5-му кла сі
Бру си ло Світ ла на Ми хай лів на, учи тель об -
ра зот вор чо го мис тец т ва, Три піль ська шко -
ла Обу хів сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йо ми -
ти з ви да ми жи во пи су, учи ти роз різ ня ти їх
один від од но го, пра цю ва ти в об ра но му ви ді
жи во пи су; учи ти під би ра ти ко льо ри, які б
від по ві да ли і пе ре да ва ли основ ний на стрій
ство рю ва ної ро бо ти; ак ти ві зу ва ти пі зна -
валь ну ді яль ність

Роз роб ка уро ку «Пла кат. Ви ди пла ка -
тів. Еко ло гіч ний пла кат» з об ра зот -

вор чо го мис тец т ва в 6-му кла сі
Ти мо фє є ва Ла ри са Ста ніс ла вів на, учи тель
об ра зот вор чо го мис тец т ва, Дмит рів ський
НВК «Оча ків сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — озна йо ми ти ся

з понят тям «пла кат» як особ ли вим ви дом
гра фіч но го мис тец т ва; учи ти ся ро би ти ес кі -
зи не склад них де ко ра тив но-шриф то вих
ком по зи цій; роз ви ва ти вмін ня ви ко рис то -
ву ва ти ху дож ньо-ви раз ні за со би пла кат ної
гра фі ки; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Особ ли вос ті по єд -
нан ня пер со на жів у гру по во му пор т -

ре ті» з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 6-му
кла сі
Фо міч Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель об ра -
зот вор чо го мис тец т ва, Кри во різь ка шко ла
№ 90 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти по нят тя про гру по вий
пор т рет; учи ти ство рю ва ти ком по зи ції
в цьо му жан рі, по рів ню ва ти різ ні тво ри од -
но го жан ру; ви ко рис то ву ва ти на бу ті знан -
ня у влас ній твор чій ді яль нос ті; роз ви ва ти
чут тє во-емо цій не сприй нят тя, умін ня ро зу -
мі ти по чут тя лю дей

Осно ви здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Вступ. Жит тя як фе но -
мен. Здо ров’я як яви ще люд сько го жит тя»
з основ здо ров’я в 9-му кла сі
Го нор Оле на Гри го рів на, учи тель хі мії
та основ здо ров’я, Сум ська шко ла № 19
ім. м. С. Не сте ров сько го.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти на вич ки ро бо ти в гру пі, ви -
хо ван ня від по ві даль но го став лен ня до сво го
жит тя і здо ров’я; за крі пи ти знан ня про
озна ки, скла до ві здо ров’я та про зв’язок
скла до вих здо ров’я; учи ти роз піз на ва ти різ -
ні ста ни здо ров’я, про це сів йо го фор му ван -
ня і збе ре жен ня, ви яви фе но ме ну здо ров’я
лю ди ни; фор му ва ти вмін ня на во ди ти при -
кла ди ознак фе но ме наль нос ті жит тя і здо -
ров’я; ви хо ву ва ти ро зу мін ня цін нос ті сво го
жит тя і здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Гри би» з осо нов здо -
ров’я в 3-му кла сі
Гри цай Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 20
ім. О. І. Стов би Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти в уч нів
по нят тя про гри би; зна йо ми ти ді тей із ви да -
ми їс тів них та отруй них гри бів

Ме то дич ний по сіб ник з без пе ки жит -
тє ді яль нос ті для уч нів

Іщен ко Оле на Ми ко ла їв на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Гав -
ри лів ська шко ла Ка лан чаць ко го р-ну Хер -
сон ської обл.
Ано та ція: По сіб ник при зна че ний для клас -
них ке рів никв і кла со во дів за галь но ос віт ніх
на вчаль них за кла дів. Йо го ме та — до по мог -
ти уч ням на вчи ти ся роз піз на ва ти й оці ню -
ва ти по тен цій ні не без пе ки, ви зна ча ти шля -
хи на дій но го за хис ту від них, а та кож опе -
ра тив но ді яти в над зви чай них си ту а ці ях,
які мо жуть ви ник ну ти в різ но ма ніт них сфе -
рах люд ської ді яль нос ті

Ме то дич на роз роб ка «По чут тя і емо -
ції» з основ здо ров’я в 5-му кла сі

Кот ляр На та лія Ва си лів на, учи тель основ
здо ров’я, Чер ні гів ська шко ла № 35.
Ано та ція: Муль ти ме дій на пре зен та ція
до уро ку, ме та яко го — сфор му ва ти по нят тя
про по чут тя і емо ції; роз гля ну ти, як ви яв ля -
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ють ся емо ції і як во ни змі ню ють на стрій,
як по чут тя та на стрій впли ває на здо ров’я;
від пра цю ван ня на ви чок ви слов лю ван ня по -
чут тів, емо цій; ви хо ву ва ти від чут тя ес те -
тич но го; спри я ти все біч но му роз вит ку,
фор му ва ти по зи тив не став лен ня до здо ро -
во го спо со бу жит тя

Роз роб ка уро ку «Звич ки і здо ров’я»
з основ здо ров’я в 7-му кла сі
Мак си мен ко Оль га Іва нів на, учи тель основ
здо ров’я, Дра бів ський НВК «За галь но ос віт -
ня шко ла І–ІІІ ст. ім. С. В. Ва силь чен ка —
гім на зія» Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — об го во ри ти чин ни ки,
що впли ва ють на фор му ван ня ко рис них
і шкід ли вих зви чок, спри я ти усві дом лен ню
не об хід нос ті фор му ва ти ко рис ні звич ки
і по збу ти ся шкід ли вих

Роз роб ка уро ку «Без пе ка тво го до му»
з основ здо ров’я в 6-му кла сі
Риж ко Оль га Пет рів на, учи тель фі зи ки,
еко но мі ки, Кам’ян ська шко ла № 7 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з пра ви ла ми ко рис ту ван -
ня га зо ви ми при ла да ми, елек т ро при ла да ми,
во до го ном, теп ло ви ми ме ре жа ми; від пра -
цю ва ти по ря док дій у ра зі по трап лян ня
в не без печ ну си ту а цію; роз ви ва ти на вич ки
без печ но го ко рис ту ван ня по бу то ви ми при -
ла да ми й ко му ні ка цій ни ми ме ре жа ми; ви -
хо ву ва ти спо сте реж ли вість, від по ві даль -
ність та уваж ність

По за клас ні за хо ди

Роз роб ка за хо ду «Жін ко, ти зав ж ди ве -
лич на!» для 10-х — 11-х кла сів
Бров ко Ла ри са Ва си лів на, ви кла дач еко но -
міч них дис цип лін; Сте цен ко Оле на Олек -
сіїв на, ви кла дач еко но міч них дис цип лін,
Хо роль ський аг ро про мис ло вий ко ледж
Пол тав ської дер жав ної аг рар ної ака де мії,
Пол тав ська обл.
Ано та ція: Свят ко ве при ві тан ня до 8 Бе рез -
ня. Ме та за хо ду — роз ши рю ва ти пі зна валь -
ні ін те ре си; ви хо ву ва ти тур бот ли ве став -
лен ня до Жін ки, яка є і ма мою, і ба бу сею,
і по дру гою, і ко ха ною

Роз роб ка за хо ду «Admire Ukraine» для
5-х — 8-х кла сів

Ді міт ро ва Юлія Ми хай лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви; До бу щак Уля на Ро ма нів на,
учи тель ан г лій ської мо ви; Пу лик Те тя на Ва -
си лів на, учи тель ан г лій ської мо ви, До лин -
ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 6 Іва но-Фран -
ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду ан г -
лій ською та ук ра їн ською мо ва ми з ви ко ри -
стан ням комп’ютер но-ін фор ма цій них тех -
но ло гій

Ме то дич на роз роб ка «Тиж день ан г -
лій ської мо ви у за галь но ос віт ньо му

на вчаль но му за кла ді»
Кін д ра тен ко Люд ми ла Сте па нів на, учи тель
ан г лій ської мо ви; Тро ян Світ ла на Во ло ди -
ми рів на, учи тель ан г лій ської мо ви; Андрі -
єн ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Но во во до лазь ка гім на зія Хар -
ків ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка пред мет но го тиж ня
іно зем них мов, ме та яко го — під ви щен ня

про фе сій ної ком пе тен т нос ті пе да го гів, по -
шук лін г віс тич но об да ро ва них і здіб них уч -
нів, роз крит тя ін те лек ту аль них, мов лен нє -
вих і твор чих здіб нос тей шко ля рів, їх по зи -
тив ної мо ти ва ції до ви вчен ня ан г лій ської
мо ви

Роз роб ка за хо ду «Здо ро ва ро ди на —
май бут нє Укра ї ни» для 9-х кла сів
Ли хо шер с то ва Оле на Вя чес ла вів на, учи -
тель гео гра фії, пе да гог-ор га ні за тор; Анто -
но ва Анже лі ка Ми хай лів на, учи тель біо ло -
гії, Кам’ян ська шко ла № 4 ім. А. С. Ма ка рен -
ка Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ши ри ти знан ня про особ ли -
вос ті бу до ви ор га ніз му лю ди ни, фі зіо ло гіч -
ні про це си, що за без пе чу ють жит тє ді яль -
ність лю ди ни; по гли би ти знан ня про вне сок
вче них-біо ло гів сві ту

Роз роб ка за хо ду «Цін ніс не став лен ня
до мо ви у твор чос ті по етів-пе ре кла да чів»
для 10-х — 11-х кла сів
Маг да По лі на Ми ко ла їв на, ви кла дач ук ра -
їн ської мо ви; Во ро нен ко ва Те тя на Олек сан -
д рів на, ви кла дач іно зем ної мо ви, Бах мут -
ський ко ледж мис тецтв іме ні Іва на Ка ра би -
ця До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ди дак тич на ме та яко го —
по зна йо ми ти з твор чіс тю ук ра їн ських
та ро сій ських пе ре кла да чів ан г ло мов ної по -
езії, роз гля ну ти ін тер пре та цію по етич них
тво рів у про зі, кі но, му зи ці, жи во пи сі, за -
лучи ти ви хо ван ців до про це су пе ре кла ду
по езії

Роз роб ка за хо ду «Юні ко за ча та» для
4-х кла сів

Ря до пуп Ма рія Про ко пів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів; Лев чен ко Оле на Вік то рів на,
учи тель му зич но го мис тец т ва, Фас тів ська
шко ла № 1 Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — за крі пи ти
знан ня про За по різь ку Січ, ко за ків; роз ви -
ва ти ін те рес до іс то рії Укра ї ни, гор дість
за сво їх пред ків, пі зна валь ну ак тив ність ді -
тей, праг нен ня глиб ше пі зна ва ти на ці о -
наль не ко рін ня; ви хо ву ва ти лю бов до рід но -
го краю, сво го на ро ду

Роз роб ка за хо ду «Ма те ма тич на ка ру -
сель» для 5-х — 6-х кла сів
Са ва рець Юрій Олек сій о вич, учи тель ма те -
ма ти ки; Са ва рець Світ ла на Во ло ди ми рів на,
учи тель ма те ма ти ки, Дніп ров ський НВК
№ 30, Дніп ров ська шко ла № 52.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, освіт ня ме та яко го —
розв’язан ня за дач; від пра цю ван ня на ви чок
розв’язан ня за дач ал геб ра їч ним спо со бом;
діа гнос ти ка ро зу мін ня та за сво єн ня те ми

Роз роб ка за хо ду «Фі зи ка на вко ло нас»
для 10-х — 11-х кла сів
Со ро ка Ва ле рій Вік то ро вич, ви кла дач фі зи -
ки; Гав ри лов Іван Пет ро вич, за ві ду вач від ді -
лен ня тех но ло гіч ної осві ти, ви кла дач фі зи -
ки, Про фе сій но-пе да го гіч ний ко ледж Глу -
хів сько го на ці о наль но го пе да го гіч но го
уні вер си те ту іме ні Олек сан д ра Дов жен ка,
Сум ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся), ме та яко го — уза галь -
нен ня знань, от ри ма них у про це сі ви вчен ня

фі зи ки; удос ко на лен ня вмінь орі єн ту ва ти ся
в об’єм но му ма те рі а лі; роз ви ва ти пі зна -
валь ні ін те ре си, швид ку ре ак цію, влас ну
іні ці а ти ву; ви хо ву ва ти вмін ня пра цю ва ти
в ко ман ді, іні ці ю ва ти спра ви, пре зен ту ва ти
ро бо ту; ор га ні зу ва ти віль ний час

Роз роб ка за хо ду до Між на род но го дня
рід ної мо ви для 5-х кла сів
Ста ро вой то ва Оле на Кос тян ти нів на, бі б ліо -
те кар; Бе ре го ва Іри на Сер гі їв на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Бі ло цер ків ське НВО
«Зви тя га» Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ши ри ти і по гли би ти знан ня
про мо ву; по ка за ти її ба гат ст во, ме ло дій -
ність, кра су; роз ви ва ти ви раз не мов лен ня,
уяву, мис лен ня, об раз ну пам’ять; зба га чу ва -
ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти лю бов
до рід ної мо ви, рід ної зем лі, ху дож ньо го
сло ва, піс ні, по ва гу до бать ків

Роз роб ка за хо ду «Ма те ма тич ний КВК»
для 5-их кла сів
Фе до рен ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель
ма те ма ти ки; Зінь ко ва Ла ри са Вік то рів на,
учи тель ма те ма ти ки, Ки їв ський лі цей
«ЕКО» № 198.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти й
роз ши ри ти знан ня уч нів з ма те ма ти ки; роз -
ви ва ти пі зна валь ний ін те рес, твор чу ак тив -
ність, до пит ли вість, ло гіч не мис лен ня; роз -
ви ва ти вмін ня вчи ти ся, згур то ва ність, по ва -
гу до то ва ри шів та їхньої дум ки

Роз роб ка за хо ду «Бла го сло ви, Бо же,
зи му про вод жа ти!»для 7-х кла сів

Фо мен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри; Фо мен ко Світ -
ла на Пав лів на, учи тель му зи ки, Кра ма тор -
ська шко ла № 18 До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти
знан ня про тра ди ції ук ра їн сько го на ро ду,
удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го чи тан -
ня, за крі пи ти ви вче не про зви чаї зи мо во го
цик лу, ху дож ні особ ли вос ті на род них
пісень; удос ко на лю ва ти во каль но-хо ро ві
на вич ки; фор му ва ти уяв лен ня про зв’язок
му зи ки з жит тям і по бу том лю ди ни

Роз роб ка за нят тя «До слід жен ня впли -
ву ме та лів на зро стан ня рос лин» гур т -

ка «Пла не та-наш дім»
Хма рук Юлія Ми ко ла їв на, ви кла дач еко ло -
гії; Му ра шев ська Оль га Сер гі їв на, ви кла дач
спец дис цип лін, При дніп ров ський дер жав -
ний ме та лур гій ний ко ледж, м. Кам’ян ське
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці на ве де но те о ре тич ні
ві до мос ті про основ ні ти пи ба та рей ок і їх
вплив на ор га ніз ми, за про по но ва но пе ре лік
до дат ко вих дже рел, які мож на ви ко рис то -
ву ва ти при ви вчен ні шкід ли во го впли ву ба -
та рей ок

Роз роб ка за хо ду «Ну мо, дів ча та» для
10-х — 11-х кла сів
Андру сен ко Світ ла на Ва си лів на, ви кла дач
фі зич ної куль ту ра, Бі ло цер кі ський гу ма ні -
тар но-пе да го гіч ний ко ледж Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій спор тив но го свя та, ме -
та яко го — ство ри ти ат мо сфе ру свя та, фор -
му ва ти по зи тив ну мо ти ва цію; спри я ти роз -
вит ку си ли, ви три ва лос ті, швид кос ті,
сприт нос ті; ви хо ву ва ти стій кий ін те рес
до за нять фі зич ною куль ту рою
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Роз роб ка за хо ду «Олім пій ці се ред нас»
для 10-х — 11-х кла сів
Андру сен ко Світ ла на Ва си лів на, ви кла дач
фі зич ної куль ту ра, Бі ло цер кі ський гу ма ні -
тар но-пе да го гіч ний ко ледж Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій спор тив но го свя та, ме -
та яко го — про па гу ва ти здо ро вий спо сіб
жит тя, роз ви ва ти олім пій ський рух шля хом
за лу чен ня мо ло ді; фор му ва ти сві до ме став -
лен ня до не об хід нос ті ре гу ляр них за нять
фіз куль ту рою, уяв лен ня про олім пій ський
рух; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес до за -
нять фі зич ною куль ту рою і спор том; спри я -
ти по ши рен ню ідей гу ма ніз му та здо ро во му
спо со бу жит тя

Роз роб ка за хо ду «Го ло кост. Істо рія
і су час ність» для 11-х кла сів

Аре тин ська Люд ми ла Бо ри сів на, учи тель
іс то рії та пра во знав ст ва, Оде ська шко ла
№ 92.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду з іс -
то рії з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді -
ап ре зен та ція до да єть ся), що має на ме ті
фор му ван ня в стар шо клас ни ків пат рі о тиз -
му, то ле ран т ної по ве дін ки, по ва ги до прав,
гід нос ті та цін нос ті кож ної лю ди ни в по лі -
куль тур но му сус піль ст ві че рез приз му іс то -
рії Дру гої сві то вої вій ни

Роз роб ка за хо ду «Що в іме ні то бі мо є -
му?» для 6-х — 11-х кла сів
Ареф’єва Лю бов Гав ри лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Си нель ни ків -
ська шко ла № 1 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти
знан ня про мо ву, по ход жен ня, тво рен ня,
зна чен ня імен; роз ви ва ти сві то гляд, ло гіч не
мис лен ня, пам’ять, ін те рес до люд сько го
іме ні; упро вад жу ва ти еле мен ти ес те тич но -
го ви хо ван ня, куль ту ри спіл ку ван ня; під ви -
щу ва ти ін те лек ту аль ний рі вень уч нів; ви хо -
ву ва ти лю бов і по ва гу до сво го іме ні, праг -
нен ня бу ти успіш ним

Роз роб ка за хо ду «Ди во ук ра їн ських
хра мів» для 10-х — 11-х кла сів

Ба ран чук Ва лен ти на Ста ніс ла вів на, ви -
кладач гео гра фії і біо ло гії, Боб ро виць кий
ко ледж еко но мі ки та ме нед ж мен ту
ім. О. Май но вої На ці о наль но го уні вер си те -
ту біо ре сур сів і при ро до ко рис ту ван ня
Укра ї ни, Чер ні гів ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го
за хо ду про де рев’яні хра ми Укра ї ни з муль -
ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся)

Роз роб ка за хо ду «Моя май бут ня спе -
ціаль ність» для 11-х кла сів
Бар да дим Ал ла Юрі їв на, ви кла дач іно зем -
ної мо ви, Смі лян ський ко ледж хар чо вих
тех но ло гій На ці о наль но го уні вер си те ту
хар чо вих тех но ло гій, Чер ка ська обл.
Ано та ція: Кон фе рен ція дає сту ден там
наго ду про де мон ст ру ва ти свої знан ня, по -
діли ти ся здо бут ка ми, роз ши ри ти свій сві -
то гляд

Роз роб ка за нят тя «Роз ви ток гнуч кос ті,
ко ор ди на ції ру хів тан цю валь ни ми впра -
вами»
Бес паль ко Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель
фі зич ної куль ту ри, Кри во різь ка шко ла
№ 115 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя гур т ка
на за яв ле ну те му, ме та яко го — удос ко на ли -

ти тех ні ку ви ко нан ня ба зо вих еле мен тів
і зв’язок у тан цю валь ній аеро бі ці

Роз роб ка за хо ду «Пла не та за хво рі ла»
для 4-х — 5-х кла сів
Бес паль ко На та лія Сер гі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів і му зи ки, ви хо ва тель ГПД,
Без ру ків ський НВК «За галь но ос віт ня шко -
ла І–ІІІ сту пе нів — до шкіль ний за клад»
Дер га чів сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ши ри ти знан ня про охо ро ну
при ро ди, вплив по ве дін ки лю ди ни на при -
ро ду, під вес ти до усві дом лен ня не об хід нос -
ті збе рі га ти і при мно жу ва ти при род ні ба -
гат ст ва, ра ці о наль но їх ви ко рис то ву ва ти;
роз ви ва ти ес те тич не сприй нят тя до вкіл ля

Роз роб ка за хо ду «Стрі тен ська каз ка»
для 1-х кла сів
Бі лу сяк На та лія Пав лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ма няв ський НВК Бо го род чан -
сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про свя то Стрі тен -
ня, про вес ня ні і зи мо ві яви ща при ро ди, їх
особ ли вос ті та при кме ти, про тра ди ції цьо -
го свя та; роз ши ри ти уяв лен ня про зви чаї
ук ра їн сько го на ро ду, зба га ти ти слов ни ко -
вий за пас тер мі на ми: зви чаї, вес нян ки,
Стрі тен ня, Гро ми ці, Зи мо бор; роз ви ва ти
уяву, мис лен ня, пам’ять; ви хо ву ва ти ін те -
рес до ми ну ло го на шо го на ро ду, до фоль к -
ло ру, лю бов до при ро ди

Роз роб ка за хо ду «Сенс на шо го жит тя»
для 10-х — 11-х кла сів
Блоз ва Оль га Андрі їв на, ви кла дач за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Бор щів ський аг ро тех ніч ний
ко ледж Тер но піль ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го
за хо ду

Роз роб ка за хо ду «Ра ці о наль не хар чу -
ван ня» для 11-х кла сів

Бон да ре ва Ан на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
хі мії та біо ло гії, Кі ро во град ський ме дич ний
ко ледж іме ні Є. Й. Му хі на, м. Кро пив ниць -
кий.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ін тег ро ва -
но го за хо ду з біо ло гії та хі мії

Роз роб ка за хо ду «Еко ло гіч ні проб ле -
ми су час нос ті і шля хи їх ви рі шен ня»

для 10-х — 11-х кла сів
Бо ри сен ко Ма ри на Ве ні а ми нів на, ви кла дач
бу ді вель них дис цип лін, Слов’ян ський енер -
го бу дів ний тех ні кум До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти
ко ло еко ло гіч них знань; удос ко на лю ва ти
вмін ня вмо ти во ву ва ти влас ну по зи цію, за -
хи ща ти влас ну дум ку; роз ви ва ти твор чі
здіб нос ті, ви хо ву ва ти «ли цар ське», бе реж -
ли ве став лен ня до на вко лиш ньо го сві ту

Роз роб ка за хо ду «З ко гор ти шіс т де сят -
ни ків. Бо рис Олій ник. Три при страс ті по -
ета» для 11-х кла сів
Бо ро дій чук Га ли на Пет рів на, ви кла дач ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Бі ло цер ків -
ський гу ма ні тар но-пе да го гіч ний ко ледж
Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — до лу чи ти до
не по втор но го сві ту по езії Б. Олій ни ка; на
при кла ді біо гра фії мит ця до нес ти до свідо -

мос ті, що по езія — це ви яв гро ма дян ської
по зи ції; спри я ти фор му ван ню за со ба ми
ліри ки на ці о наль но сві до мої осо бис тос ті;
ви хо ву ва ти по ва гу й лю бов до ви со ко го по -
етич но го мис тец т ва

Роз роб ка за хо ду «Хрис тос Вос к рес! Во -
іс ти ну Вос к рес!» для 3-х кла сів
Ва си лен ко Окса на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста ро си няв ська шко ла
№ 1 Хмель ницької обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на ма те рі а лі ве ли ко дніх тра ди цій

Роз роб ка за хо ду «Взя ти лі нію» для 
7-х — 9-х кла сів
Вє лі коць ка Іри на Іва нів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Виш нев ська шко ла Ста ро біль сько го
р-ну Лу ган ської обл.
Ано та ція: Гра ство ре на, щоб до по мог ти уч -
ням за сво ї ти основ ні влас ти вос ті будь-якої
фун к ції, в да но му ви пад ку — лі ній ної. За -
кла де ний в гру прин цип ство рен ня за вдань,
зок ре ма на вста нов лен ня від по від нос тей
(ло гіч них пар), мож на успіш но ви ко рис то -
ву ва ти і під час ви вчен ня ін ших тем з ма те -
ма ти ки

Роз роб ка за хо ду «Wild West» для 7-х
кла сів
Віт ков ська Л. В., Ру ба нік Т. М., учи те лі ан г -
лій ської мо ви, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 173.
Ано та ція: Сце на рій шкіль ної ви ста ви, ме та
якої — під три му ва ти лін г віс тич но об да ро -
ва них і здіб них уч нів; спри я ти роз крит тю
ін те лек ту аль них, мов лен нє вих і твор чих
здіб нос тей, фор му ван ню по зи тив ної мо ти -
ва ції до ви вчен ня ан г лій ської мо ви

Роз роб ка за хо ду «Дзво ни на род ної
пам’яті ге ро їв Крут» для 10-х — 11-х кла сів
Во лох Ле ся Во ло ди ми рів на, учи тель гео гра -
фії та іс то рії, Чор но ба їв ська шко ла № 1 Чер -
ка ської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка ви хов но го
за хо ду з озна че ної те ми, де при вер ну то ува -
гу на фор му ван ні в мо ло ді пат рі о тиз му, сві -
до мо го став лен ня до жит тя, по ва ги до рід ної
зем ліі

Роз роб ка за хо ду «Скар би ба бу си ної
скринь ки» для 4-х кла сів
Во ло ши на Оле на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ко бе ляць кий НВК № 1
Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — про буд жу -
ва ти пі зна валь ний ін те рес до іс то рії Укра ї -
ни, її куль ту ри, по бу ту; озна йо ми ти з обе ре -
га ми ук ра їн ської ро ди ни, спри я ти глиб шо -
му ви вчен ню іс то рії сво го на ро ду, тра ди цій,
об ря дів; ви хо ву ва ти гор дість за все рід не,
ма те рин ське

Роз роб ка за хо ду «Свя то Ми ко лая» для
3-х — 4-х кла сів
Во рон цо ва На дія Ва си лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви, Енер го дар ський НВК № 5
Запо різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен -
ня до зви ча їв та тра ди цій ук ра їн сько го на -
ро ду, ба жан ня їх на слі ду ва ти; роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті, упев не ність, пам’ять, ува -
гу, друж ні від но си ни в ко лек ти ві; ре алі зу ва -
ти по тре бу в спіл ку ван ні; при щеп лю ва ти
лю бов до ук ра їн сько го сло ва
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Роз роб ка за хо ду «Ма те ма тич ний КВК»
для 2-х кла сів
Во ро пай Лю бов Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 28.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня по за клас -
но го за хо ду з ма те ма ти ки

Роз роб ка за хо ду «Свя то ук ра їн ської
кух ні» для 5-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Вя щен ко Лі лія Олек сан д рів на, ви хо ва тель,
Гір ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме -
та яко го — по зна йо ми ти зі стра ва ми ук ра -
їн ської кух ні, тра ди ці я ми, пов’яза ни ми з го -
ту ван ням страв; роз по віс ти про про фе сію
ку ха ря; ви хо ву ва ти по ва гу до пра ці, ба жан -
ня до по ма га ти до рос лим; від род жу ва ти зви -
чаї, при мно жу ва ти тра ди ції

Роз роб ка за хо ду «Не си доб ро у світ
при ро ди» для 3-х кла сів
Га зи ли шин Ган на Іго рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Тер но піль ська шко ла № 28.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — на вча ти
усві дом лю ва ти се бе час ти ною сві ту при ро -
ди; фор му ва ти еко ло гіч ну куль ту ру, роз ви -
ва ти ува гу, спо сте реж ли вість, ба жан ня до -
по мог ти до вкіл лю, ви хо ву ва ти в шко ля рів
дбай ли ве і гу ман не став лен ня до при ро ди

Роз роб ка за хо ду «Лі те ра тур ні пе ре го -
ни» із за ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му — 9-му
кла сі
Гай даш На та лія Вік то рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Крас но пав лів ська шко ла
Ло зів сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — ви хо ву ва ти пат рі о тич ні
по чут тя, на ці о наль ну гід ність, по ва гу й лю -
бов до рід ної мо ви, ма лої бать ків щи ни, лі те -
ра ту ри рід но го краю; роз кри ти роль і зна -
чен ня на ці о наль ної мо ви у фор му ван ні й
удос ко на лен ні ду хов ної сут нос ті на ро ду
і кож ної лю ди ни; удос ко на лю ва ти вмін ня
фор му лю ва ти, об ґ рун то ву ва ти та ви слов -
лю ва ти влас ну дум ку; роз ви ва ти ак тор ські
здіб нос ті; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас

Роз роб ка за хо ду «Harvest festival» для
7-х кла сів

Галь Оль га Олек сі їв на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Львів ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 5
ім. Ко ко руд зів.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду —
свя та уро жаю ан г лій ською мо вою

Роз роб ка за хо ду «Лю ба, до ро га ма ту -
ся» для 5-х — 11-х кла сів

Га пот чен ко Вік то рія Іва нів на, учи тель біо -
ло гії, Ні ко поль ська шко ла № 10 Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — від род жу ва -
ти дав ні ук ра їн ські зви чаї і тра ди ції, про -
буд жу ва ти в ді тях гли бо ку лю бов і по ва гу,
свя те і ніж не став лен ня до ма те рів; спри я ти
по пу ля ри за ції Дня ма те рі; ви хо ву ва ти по -
чут тя пат рі о тиз му; пле ка ти роз ви ток ду хов -
ної, емо цій но-ес те тич ної, ін те лек ту аль ної
сфе ри

Роз роб ка за хо ду «Анти бі о ти ки. Їх зна -
чен ня та вплив на ор га нізм лю ди ни» для
10-х — 11-х кла сів

Гой дош Окса на Ле о ні дів на, ви кла дач біо ло -
гії і хі мії, Слов’ян ський ко ледж транс пор т -
ної інф ра струк ту ри До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз кри ти
зна чен ня ан ти бі о ти ків, які ви ко рис то ву -
ють ся для лі ку ван ня; ви зна чи ти їх по тен -
цій ну не без пе ку для здо ров’я лю ди ни; ви -
ро би ти ре ко мен да ції з ужи ван ню ан ти бі о -
ти ків

Роз роб ка за хо ду «По вір у каз ку» для 
1-х — 4-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Го ро ди ська Юлія Юрі їв на, ви хо ва тель, Гір -
ська об лас на спе ці аль на шко ла-ін тер нат
Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по глиб лю ва ти знан ня про каз ки,
по пов ню ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва -
ти ува гу, пам’ять, спо сте реж ли вість, мис -
лен ня, кміт ли вість, ко му ні ка тив ні на вич ки;
учи ти узгод жу ва ти свої дії з пар т не ра ми;
роз ви ва ти в ді тей ба жан ня до по ма га ти каз -
ко вим пер со на жам, до ла ти пе ре шко ди; ви -
хо ву ва ти смі ли вість, ви на хід ли вість, ба -
жан ня без ко рис но прий ти на до по мо гу

Роз роб ка за хо ду «Фор пост щас ли вої
пла не ти» для 4-х кла сів
Гра хов ська Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Си нель ни ків ська шко ла
№ 1 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — про бу ди ти
від по ві даль ність за охо ро ну до вкіл ля, про -
де мон ст ру ва ти, що еко ло гіч ні проб ле ми ма -
ють гло баль ний ха рак тер, для їх ви рі шен ня
по тріб ні спіль ні зу сил ля люд ст ва; ви хо ва ти
дбай ли ве став лен ня до при ро ди, на вча ти
ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки, вчи ти куль -
ту рі спіл ку ван ня, роз ви ва ти твор чі здіб нос -
ті ді тей та спо ну ка ти до ду мок про май бут нє
люд ст ва і пла не ти

Роз роб ка за хо ду «Пле кай мо в сер ці рід -
ну мо ву» для 1-х кла сів
Гре бе нюк На та лія Бо лес ла вів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чор но ба їв ська шко ла
№ 2 Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
на ці о наль ну сві до мість, роз ви ва ти і зба га -
чу ва ти мо ву уч нів, ви хо ву ва ти пат рі о тизм,
лю бов і гор дість за рід ну ук ра їн ську мо ву,
ба жан ня збе рег ти її чис то ту і кра су

Роз роб ка за хо ду «Сло во до сло ва —
скла да єть ся мо ва» для 3-х кла сів
Гри бань Ал ла Во ло ди ми рів на, за ступ ник
ди рек то ра з НВР, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Лу бен ська шко ла № 2 Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ши рю ва ти знан ня про крас -
но мов ст во, мов ні яви ща; за кріп лю ва ти
вмін ня і на вич ки з ук ра їн ської мо ви; вчи ти
ви ко рис то ву ва ти в мов лен ні си но ні ми, ан -
то ні ми та фра зе о ло гіз ми; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, кри тич не мис лен ня, об раз ну
уяву; ви хо ву ва ти ін те рес до по глиб ле но го
ви вчен ня рід ної мо ви; спри я ти роз вит ку
твор чо об да ро ва них уч нів

Роз роб ка за хо ду «Укра ї на моя — свя та
зем ля. В мо є му сер ці Укра ї на» для 2-х — 
3-х кла сів
Грин чен ко Га ли на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ста ро біль ська шко ла
№ 1 Лу ган ської обл.

Ано та ція: Ра нок, при свя че ний Дню ви ши -
ван ки

Роз роб ка за хо ду «Ма те ма тич на пер -
шість» для 10-х — 11-х кла сів
Гри ша ко ва Алі на Оле гів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Глу хів ський аг ро тех ніч ний ін с ти тут
іме ні С. А. Ков па ка Сум сько го На ці о наль -
но го аг рар но го уні вер си те ту, Сум ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, ін те рес до ма те ма ти ки, її
іс то рії, на вчи ти пра виль но го во ри ти, від -
сто ю ва ти свою точ ку зо ру, ви хо ву ва ти ці ле -
спря мо ва ність

Роз роб ка за хо ду «Остан ня га вань по -
ета-ро ман ти ка Ми хай ла Пет рен ка»

для 9-х кла сів
Гу сак Бог да на Вік то рів на, учи тель, Ма ло -
вис то роп ський НВК Ле бе дин сько го р-ну
Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся), ме та яко го — роз кри ти
ма ло ві до мі сто рін ки з біо гра фії м. Пет рен -
ка; по зна йо ми ти з ма те рі а ла ми, при свя че -
ни ми йо го жит тю й твор чос ті; ви світ ли ти
на прям ки ді яль нос ті про ек ту «Іден ти фі ка -
ція Пет рен ків»; фор му ва ти ін те рес до ви -
вчен ня куль тур но-мис тець кої спад щи ни
рід но го краю

Роз роб ка за хо ду «Пер ша зу стріч зі
шко лою»

Гу сак Ва лен ти на Іл лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Во ронь ківська шко ла Боб ро -
виць ко го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
в шес ти річ ної ди ти ни адек ват не уяв лен ня
про шкіль не жит тя, від чут тя се бе пов но -
прав ним чле ном ве ли кої шкіль ної сім’ї,
фор му ва ти ін те рес до знань, праг нен ня їх
здо бу ва ти, роз ви ва ти пам’ять, мис лен ня,
ба жан ня пра цю ва ти твор чо, зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас

Роз роб ка за хо ду «З рід ним сло вом міц -
ніє дер жа ва» для 9-х кла сів
Д’ячен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дніп ров -
ська шко ла № 133.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
до Дня ук ра їн ської пи сем нос ті та мо ви

Роз роб ка за хо ду «Сон це сяй на ка ли та»
для 5-х кла сів
Да ни ло ва Світ ла на Ахта фів на, учи тель му -
зич но го мис тец т ва, Но вог ро дів ська шко ла
№ 10 ім. Та ра са Шев чен ка До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти
і зба га ти ти знан ня про різ ні ви ди і жан ри
пі сен ної та ус ної на род ної твор чос ті Укра ї -
ни; роз ви ва ти твор чу уяву, на вич ки во каль -
но-хо ро во го спі ву; ви хо ву ва ти лю бов до на -
ро ду, гор дість за ук ра їн ський на род

Роз роб ка за хо ду «Япо нія: вчо ра, сьо -
год ні, зав т ра» для 2-х — 8-х кла сів
Дар ві на Оль га Олек сі їв на, бі б ліо те кар, Ка -
хов ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 2 з по глиб -
ле ним ви вчен ням іно зем них мов Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся) для
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за го нів ди тя чо го при шкіль но го та бо ру від -
по чин ку з ден ним пе ре бу ван ням фі ло ло гіч -
но го про фі лю

Роз роб ка за хо ду «З ма лої іс к ри ве ли кий
во гонь бу ває» для 3-х кла сів
Де мі до ва Іри на Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 175 «Ку -
ли ни чів ська».
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — на га да ти
і кон к ре ти зу ва ти на бу ті знан ня, про пра ви -
ла по жеж ної без пе ки; на вча ти пра виль но
ді яти під час по же жі та ева ку а ції

Роз роб ка за хо ду «Моя Укра ї на — єди -
на кра ї на» для 3-х кла сів

До ма рє ва Окса на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста ро біль ська шко ла № 1
Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся), ме та яко го — роз ши ри -
ти знан ня про Укра ї ну, про Схід і За хід
Укра ї ни, свою ма лу Бать ків щи ну; роз ви ва -
ти мов лен ня, твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти
по ва гу до іс то рії та на дбань ук ра їн сько го
на ро ду, усві дом лен ня то го, що Схід і За -
хід — єди не ці ле, один ук ра їн ський на род

Роз роб ка за хо ду «Спорт лю би ти — дов -
го і щас ли во жи ти» для 4-х кла сів
Жу рав льо ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чис то піль ська шко ла Ні ко -
поль сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ви хо ву ва ти
лю бов до фіз куль ту ри та спор ту, по чут тя
друж би, ко лек ти віз му та вза є мо ви руч ки;
роз ви ва ти ру хо вий апа рат, фі зич ні вмін ня
та на вич ки, зміц ню ва ти здо ров’я

Роз роб ка за хо ду «Один раз на все жит -
тя» для 9-х кла сів
Жу чен ко Вік то рія Вік то рів на, учи тель
інфор ма ти ки, клас ний ке рів ник 9 кла су,
Ка хов ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 2 з по -
глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов Хер -
сонської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на -
вчаль на ме та яко го —по зна йо ми ти уч нів
з по нят тям «сім’я»; роз гля ну ти цін нос ті
сім’ї, сфор му ва ти уяв лен ня про вплив вза є -
мин між пар т не ра ми на ха рак тер сі мей них
від но син

Роз роб ка за хо ду «Ви пус к ник — 2017»
для 4-х кла сів
За го вен ко Оль га Ми ко ла їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Ка хов ська шко ла
№ 4 Херсон ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви пус к но го свя та в по -
чат ко вій шко лі

Роз роб ка за хо ду «Смі ла — учо ра, сьо -
год ні, зав т ра» для 10-х кла сів
Зін чен ко Т.П., ви кла дач іно зем ної мо ви,
Смі лян ський ко ледж хар чо вих тех но ло гій
Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся),
мета яко го — озна йо ми ти з іс то рією міс та,
йо го ми ну лим і сьо го ден ням; ви хо ву ва ти ін -
те рес до іс то рії рід но го краю, лю бов до рід -
но го міс та

Роз роб ка за хо ду «Без ка ли ни не ма
Укра ї ни» для 6-х — 7-х кла сів
Зо зу ля Світ ла на Пи ли пів на, учи тель ро -
сійської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Кам’ян ська шко ла № 28 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз кри ти кра су, по етич ність,
зна чу щість ка ли ни як на род но го сим во лу
Укра ї ни; при щеп лю ва ти лю бов до при ро ди,
рід но го краю; роз ши ри ти знан ня з на ро -
дознав ст ва й ва ле о ло гії; фор му ва ти пі зна -
валь ні ін те ре си до на ці о наль ної куль ту ри;
ви хо ву ва ти пат рі о тич ні по чут тя; спри я ти
роз вит ку твор чих здіб нос тей

Роз роб ка за хо ду «Ро ди на моя — кра ї на
моя» для 2-х — 3-х кла сів
Зо ло тар Ган на Ми хай лів на, ви хо ва тель
ГПД, Рі пи нець ка шко ла Бу чаць ко го р-ну
Тер но піль ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му у гру пі про дов же но го дня

Роз роб ка за хо ду «Ве ли кий час оке а -
нів» для 6-х — 10-х кла сів

Іва но ва Оль га Ми ко ла їв на, учи тель гео гра -
фії, Хар ків ський СНВК № 8.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — за кріп лен ня знань про Ве ли кі
гео гра фіч ні від крит тя та їх ній вплив на роз -
ви ток люд ст ва; роз ви ток пі зна валь но го ін -
те ре су до при род ни чих на ук, фор му ван ня
вмінь здо бу ва ти ві до мос ті з різ но ма ніт них
дже рел ін фор ма ції; роз ви ток твор чих здіб -
нос тей, умінь пра цю ва ти в ко лек ти ві, ло гіч -
но го мис лен ня, кміт ли вос ті; ви хо ван ня по -
ва ги до знань

Роз роб ка про ек ту «Збе ре мо во є ди но
ви ши ва ну кра ї ну!» для 9-х — 12-х кла сів
спе ці аль ної шко ли
Іва но ва Оль га Ми ко ла їв на, учи тель гео гра -
фії, Хар ків ський СНВК № 8.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — до слі ди ти ет ног ра -
фіч не роз ма їт тя тра ди цій но-по бу то вої
куль ту ри ук ра їн ців різ них ре гі о нів як те
спіль не, що ви зна чає ет ніч ну і ду хов ну
собор ність усьо го ук ра їн сько го на ро ду
в Укра ї ні та за її ме жа ми

Роз роб ка за хо ду «День від кри тих две -
рей у лі со вій шко лі Здо ров’я» для 3-

х — 4-х кла сів
Іва щен ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ле бе дин ська шко ла № 3
Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти
знан ня про те, що для лю ди ни го лов не —
це здо ров’я; роз ви ва ти вмін ня обе рі га ти йо -
го, слід ку ва ти за со бою, до три му ва ти ся пра -
вил гі гі є ни; ви хо ву ва ти жит тє ву по тре бу
бу ти зав ж ди здо ро вим і охай ним

Роз роб ка за хо ду «Укра їн ські ве чор ни -
ці. У мо є му сер ці Укра ї на» для 2-х кла сів
Іль чук Га ли на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ве ли ко хо дач ків ська шко ла Ко зів -
сько го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
про зви чаї і тра ди ції ук ра їн сько го на ро ду,
про ус ну на род ну твор чість; роз ви ва ти
пізна валь ні ін те ре си, мов лен ня, му зич ні
здіб нос ті, фан та зію; ви хо ву ва ти лю бов
до рід ної мо ви, до Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «До ро гою з жов тої
цег ли» для 1-х кла сів
Ка вець ка Те тя на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Да ни лів ська шко ла Ва силь -
ківсько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
вмін ня пра цю ва ти ко лек тив но; ство ри ти
ат мо сфе ру ра дос ті свя та; роз ви ва ти
пам’ять, кміт ли вість, ін те лек ту аль ні здіб -
нос ті, ін те рес до знань; ви хо ву ва ти сум лін -
не став лен ня до на вчан ня, лю бов і по ва гу
до вчи те лів, до шко ли

Роз роб ка за хо ду «За хоп ли вий світ ка -
зок» для 3-х кла сів
Ки ри чен ко На та ля Вік то рів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Хер сон ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 27 з по глиб ле ним ви вчен ням
ін фор ма ти ки та іно зем них мов.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — зба га ти ти
знан ня і вра жен ня від про чи та них ка зок;
роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес та пі зна -
валь ну ак тив ність уч нів; ви хо ву ва ти ін те -
рес до чи тан ня книж но го (чи тан ня кни -
жок); ви хо ву ва ти праг нен ня до са мо роз -
вит ку, ба жан ня біль ше зна ти

Роз роб ка за хо ду «Каз ка гу ляє по сві -
ту» для 1-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Коб зарь Світ ла на Ва си лів на, ви хо ва тель,
Кам’ян ський спе ці аль ний НВК № 5 «Дніп -
ря ноч ка» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, на вчаль на ме та яко го —
роз ви ва ти твор чу уяву ді тей, ло гіч не мис -
лен ня, кміт ли вість, ус не мов лен ня в умо -
вах іг ро во го спіл ку ван ня; спо ну ка ти за
урив ками та пер со на жа ми зга ду ва ти зна -
йо мі каз ки, при каз ки; зба га ти ти знан ня
про при ро ду та каз ки; роз ши рю ва ти слов -
ни ко вий за пас уч нів

Роз роб ка за хо ду «Ро сій ський ка пус -
ник» для 6-х кла сів
Ко ва лен ко Те тя на Ле о ні дів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Ма ло вис то роп ський
НВК «За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту -
пенів — до шкіль ний на вчаль ний за клад»
Ле бе дин сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — фор му ва ти на вич ки за сто со -
ву ва ти от ри ма ні знан ня в не стан дар т ній
си ту а ції; роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти
в гру пі; роз ви ва ти мов лен ня, ро би ти йо го
яс к ра ві ше, об раз ні ше; спри я ти по пов нен -
ню слов ни ко во го за па су; ви хо ву ва ти по ва -
гу до ро сій ської мо ви

Роз роб ка за нят тя «Анаг ліф. Ство рен -
ня 3D зоб ра жень у ре дак то рі Adobe

Photoshop» для 9-х кла сів
Ко валь чук На та лія Вік то рів на, ке рів ник
гур т ка ін фор ма ти ки, Центр на уко во-
техніч ної твор чос ті уч нів ської мо ло ді
Волин ської об лас ної дер жав ної ад мі ніс т -
ра ції.
Ано та ція: Роз роб ка гур т ко во го за нят тя,
освіт ня ме та яко го —по зна йо ми ти з тех -
ноло гі я ми ство рен ня 3D-зоб ра жен ня
і ство рен ня три ви мір но го зоб ра жен ня
у про гра мі Adobe Photoshop; за крі пи ти
основ ні на ви ки ро бо ти та ство ри ти умо ви
для за кріп лен ня ра ні ше ви вче них мож ли -
вос тей про гра ми; по ка за ти зна чу щість ро -
бо ти із гра фіч ним ре дак то ром, прак тич не
за сто су ван ня от ри ма них знань
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Роз роб ка за хо ду «Зи мо ві тра ди ції ук ра -
їн ців» для 5-х — 7-х кла сів
Ко лен д зян Оле на Ти мо фі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла № 64.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми -
ти з ка лен дар но-об ря до ви ми свя та ми
зимо во го цик лу; зба га чу ва ти знан ня про
тра ди ції ук ра їн сько го на ро ду; фор му ва ти
мо раль но-етич ні на вич ки, мов лен нє ву
куль ту ру; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу
до на ці о наль них тра ди цій та об ря дів
Украї ни

Роз роб ка за хо ду «Ма те ма тич не ка фе»
для 7-х — 8-х кла сів
Ко роль ко ва Ла ри са Ін но кен ті їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Ста ро біль ська шко ла № 4
Луган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме -
та яко го — ак ти ві за ція ді яль нос ті уч нів; роз -
ви ток умінь фор му лю ва ти і ви слов лю ва ти
дум ку, мо де лю ва ти си ту а цію; роз ви ток кру -
го зо ру, твор чо го ін те ре су до ма те ма ти ки;
ви хо ван ня стій кос ті, згур то ва нос ті, ви на -
хід ли вос ті, до пит ли вос ті

Роз роб ка за хо ду «Мис тец т во офор м -
лен ня «Коб за ря» для 9-х кла сів
Кос тюк Окса на Се ра фи мів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Но во во лин ська
шко ла № 7 Во лин ської шко ли.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по зна йо -
мити з ху дож ни ка ми, офор м лю ва ча ми та
ілюс т ра то ра ми «Коб за ря», їх ба га то бар в -
ною по етич ною па літ рою; при щеп лю ва ти
лю бов до по етич но го сло ва Т. Шев чен ка;
ви хо ву ва ти по чут тя на ці о наль ної гід нос ті,
лю бов до Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Ма те ма тич ний ка -
лей дос коп» для 10-х — 11-х кла сів
Кос тю чик Світ ла на Ана то лі їв на, ви кла дач
ма те ма ти ки, Ко вель ський ме дич ний ко -
ледж Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій по за ауди тор но го за хо -
ду з ма те ма ти ки

Роз роб ка за хо ду «Ха та моя, бі ла ха та»
для 4-х кла сів
Ко хан ська Ма рія Євге нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Си до рів ська шко ла Гу ся тин -
сько го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — з’ясу ва ти, що є обе ре га ми для
ук ра їн сько го на ро ду, яким по вин но бу ти
став лен ня до на ших обе ре гів, якою бу ла
дав ня ук ра їн ська ха та, ви хо ву ва ти ша ноб -
ли ве став лен ня до тра ди цій і зви ча їв, свя -
тинь на ро ду

Роз роб ка за хо ду «Ко заць кий гарт» для
5-х — 11-х кла сів
Ко чер га Ан на Вік то рів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Кам’ян ська шко ла № 28 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — за лу чи ти
шко ля рів до дже рел на ці о наль ної іс то рії
та куль ту ри; роз ши рен ня кру го зо ру про ко -
зац т во; роз ви ва ти си лу, швид кість, сприт -
ність та ко ор ди на цію ру хів; ви хо ву ва ти на -
по лег ли вість, во лю, прин ци по вість, то ва ри -
ську вза є мо до по мо гу

Роз роб ка за хо ду «World of Poetry» для
10-х — 11-х кла сів

Ко шо ва На та лія Ми ко ла їв на, учи тель
англій ської мо ви, Сос ниць ка гім на зія 
ім. О. П. Дов жен ка Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся)
за твор чіс тю У. Шек с пі ра, Дж. Бай ро на і Т.
Шев чен ка

Роз роб ка за хо ду «Без печ не що ден ня»
для 8-х кла сів
Крав чук Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель біо -
логії та основ здо ров’я, Бер ди чів ська мі ська
гу ма ні тар на гім на зія № 2 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — за крі пи ти знан ня, умін ня та на -
вич ки з основ без пе ки жит тє ді яль нос ті,
фор му ва ти здо ров’яз бе ре жу валь ну, со ці -
аль ну, еко ло гіч ну ком пе тен т нос ті, роз ви -
вати муж ність, від ва гу, ви трим ку, іні ці а тив -
ність, кміт ли вість, згур то ва ність, твор чу
уяву

Роз роб ка за хо ду «Бук ва ри ко ва при го -
да» для 1-х кла сів
Кру пач Ле ся Ро ма нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дро го биць ка шко ла № 15 Львів -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — учи ти ді тей
ви раз но де кла му ва ти вір ші; роз ви ва ти ак -
тор ські здіб нос ті, уяву; ви хо ву ва ти в ді тей
лю бов до кни ги, друж ні сто сун ки

Роз роб ка за хо ду «Ко льо ро ва Абет ка»
для 1-х кла сів
Ку зик Окса на Пет рів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Львів ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 5.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня по за клас -
но го за хо ду з ан г лій ської мо ви

Роз роб ка за хо ду «Ко заць ке за взят тя»
для 10-х — 11-х кла сів

Ку ли нич Гри го рій Ми хай ло вич, ви кла дач
фі зич но го ви хо ван ня, Кам’ян ський дер -
жав ний енер ге тич ний тех ні кум Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня свя та до
Дня По кро ви Пре чис тої Бо го ро ди ці — по -
кро ви тель ки Укра їн сько го ко зац т ва —
і Дня Укра їн сько го ко зац т ва

Роз роб ка за хо ду «Мо ви ча рів ний го -
лос» для 8-х — 9-х кла сів
Ку лі ков ська Іри на Ва си лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бер ди чів ська
шко ла № 5 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня лі те ра тур -
но-му зич но го свя та

Роз роб ка за хо ду «Знав ці при ро ди» для
2-х — 4-х кла сів
Кух та Іри на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум ський НВК № 41.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти
та роз ши ри ти знан ня про при ро ду, її охо ро -
ну; по пов ни ти знан ня за гад ка ми про тва -
рин; сти му лю ва ти до пит ли вість, спо ну ка ти
до прак тич но го по шу ку від по ві ді, осмис -
лен ня зв’яз ків і за леж нос тей; учи ти об ґ рун -
то ву ва ти свої суд жен ня

Роз роб ка за хо ду «Скринь ка ма те ма -
тич них скар бів» для 6-х кла сів

Ку чер Іри на Ка зе ми рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Кам’ян ський НВК «За галь но ос віт ній
на вчаль ний за клад — до шкіль ний на вчаль -
ний за клад» № 36 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз ви ва ти на вчаль но-пі -
знаваль ний ін те рес, спря мо ва ний на со ці -
аль ну актив ність, го тов ність до спів пра ці,
то ле ран т не став лен ня до то ва ри шів, не -
залеж но від рів ня на вчаль них до сяг нень;
ви хо ву ва ти по ряд ність, ста ран ність, сис те -
ма тич ність, по слі дов ність, чес ність; фор -
му ва ти ма те ма тич ну та клю чо ві ком пе тен -
т нос ті, які спри яють ре алі за ції між пред -
мет них зв’яз ків

Роз роб ка про ек ту «Пе ре роб ка ма ку -
ла ту ри. Ви го тов лен ня ма ку ла ту ри

в до маш ніх умо вах» для 9-х — 11-х кла сів
Лев ко Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель
біоло гії та еко ло гії, Ми ро нів ський НВК
«За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів-
ліцей» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — на вчи ти ся ви го -
тов ля ти са мо стій но, в до маш ніх умо вах,
вто рин ний па пір; під ви щи ти ком пе тен т -
ність уч нів з пи тань ра ці о наль но го ви ко ри -
стан ня вто рин ної си ро ви ни на при кла ді
ма ку ла тури; осмис ли ти еко ло гіч ні проб ле -
ми, пов’яза ні з йо го ви роб ниц т вом

Роз роб ка за хо ду «Укра їн ські обе ре ги
як сим вол лю бо ві та не зрад ли вос ті ук ра -
їн сько го на ро ду» для 5-х кла сів
Ли сен ко ва Оле на Сер гі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Біл го род-Дніс т ров ський
НВК «За галь но ос віт ня шко ла ІІ сту пе ня —
ліцей» Оде ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся), ме та яко го — ви хо ва -
ти лю бов, ша ну, по ва гу до ста ро дав ніх сим -
во лів на ших пред ків, сфор му ва ти бе реж -
ли ве став лен ня до тра ди цій і ду хов них
на дбань на ро ду, зба га ти ти уяв лен ня про
обе ре ги, ро дин ні ре лік вії, за охо чу ва ти
до пі знан ня іс то рії, куль тур ної спад щи ни
ук ра їн ців, ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз -
му та на ці о наль ної гід нос ті

Роз роб ка за хо ду «Ма те ма тич не ка фе
«Еру дит» для 3-х кла сів
Лі бе га На та лія Йо си пів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Но во град-Во лин ська шко ла
№ 6 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, кміт ли вість, до пит ли -
вість, роз ви ва ти і зміц ню ва ти ін те рес
до ма те ма ти ки, ко му ні ка тив ні мож ли вос ті
уч нів в про це сі під го тов ки до по за клас но го
за хо ду; ви хо ву ва ти ко лек ти візм, дух зма -
ган ня

Роз роб ка за хо ду «Мій Шев чен ко» для
5-х — 7-х кла сів
Лі ра Оле на Олек сі їв на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Но во го рів -
ська шко ла Ток маць ко го р-ну За по різь -
кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти
знан ня про жит тя і твор чий шлях Т. Шев -
чен ка; спо ну ка ти до глиб шо го усві дом лен -
ня зна чен ня Шев чен ка для Укра ї ни; спри я -
ти ви хо ван ню по ва ги до най кра що го пред -
став ни ка Укра ї ни

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/ Передплатний індекс 21853 45



Роз роб ки ви хов них за хо дів для 2-х — 
3-х кла сів
Лі со вен ко Ал ла Пет рів на, ви хо ва тель ГПД,
Бі ло цер ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 9
з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов
Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рії про ве ден ня го ди ни
спіл ку ван ня «Де ре во міц не ко рін ням, а лю -
ди на — дру зя ми» та КВК «Каз ко вий світ
при ро ди»

Роз роб ка за хо ду «Шлях до Та ра са» для
6-х кла сів
Лу тиць ка На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ган нів ська
шко ла Доб ро піль сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по ка за ти бла го род ність твор чої
осо бис тос ті Ве ли ко го ук ра їн сько го по ета;
ви світ ли ти роль по етич но го бор ця за дер -
жав ність у за галь но на ці о наль но му про це сі;
від об ра зи ти ак ту аль ність твор чос ті Коб за -
ря, ви хо ву ва ти по ва гу і ша ну до по етич ної
і жи во пис ної спад щи ни ве ли ко го си на
Укра ї ни, ге нія ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка за хо ду «Лі те ра тур ні по си -
день ки» для 8-х кла сів
Мар ке вич Євге нія Гри го рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Рож нів ський
НВК «Гу цуль щи на» ім. Ф. По гре бе ни ка На -
ці о наль но го уні вер си те ту Укра ї ни «Ки є во-
Мо ги лян ська ака де мія», Ко сів ський р-н Іва -
но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня те ат ра лі зо -
ва но го за хо ду

Роз роб ка за хо ду «Див ний сон» для 
7-х — 8-х кла сів
Ма ру сич Ма рі ан на Ва си лів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло цер ків -
ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 9 з по глиб -
леним ви вчен ням іно зем них мов Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій по за клас но го за хо ду,
при свя че но го Т. Шев чен ку. Ме та за хо ду —
по гли би ти знан ня про Т. Шев чен ка, йо го лі -
те ра тур ний і куль тур ний фе но мен; роз ви -
ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня, де кла ма -
тор ські та твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти по -
ва гу до іс то рич но го ми ну ло го Бать ків щи ни,
лю бов до ук ра їн ської лі те ра ту ри

Роз роб ка за хо ду «Ка лей дос коп по езії
епо хи Ро ман тиз му» для 9-х кла сів
Ми ко лен ко Оле на Ми хай лів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, При луць ка шко ла
№ 7 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — пе ре ві ри ти рі вень за сво є них уч ня -
ми знань з те ми «По езія ро ман тиз му», удос -
ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня
по езії Гей не, Міц ке ви ча, Бай ро на, Пуш кі на

Роз роб ка за хо ду «У нас од на Бать ків -
щи на — на ша рід на Укра ї на» для 4-х
класів
Ми ро нець На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла Бе рез -
нів сько го р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду, ме та яко го —
уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти знан ня уч -
нів про Укра ї ну, дер жав ні та на род ні сим во -
ли, знан ня Кон с ти ту ції; роз ви ва ти мов лен -
ня уч нів, ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди
і рід но го краю, по чут тя пат рі о тиз му

Роз роб ка за хо ду «У по шу ках ча рів ної
тор бин ки» для 5-х кла сів
Мо ля ка Ін на Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ірк лі їв ська шко ла Чор но ба їв -
сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — удос ко на лю ва ти знан ня
та на вич ки, на бу ті на уро ках ан г лій ської
мо ви, роз ви ва ти на вич ки мов лен нє вої
діяль нос ті, роз ши рю ва ти сві то гляд, роз ви -
ва ти мов ну здо гад ку, ло гіч не мис лен ня, на -
вич ки спів пра ці, ви хо ву ва ти по зи тив не
став лен ня, ін те рес до ви вчен ня ан г лій ської
мо ви

Роз роб ка за хо ду «По до рож іс то рією
Лон до на» для 10-х кла сів
Не чи пір Оль га Ва си лів на, ви кла дач ан г лій -
ської мо ви, Дро го биць ке ви ще про фе сій не
учи ли ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — удос ко на -
лю ва ти на вич ки спіл ку ван ня за те мою
«Істо рія Лон до на»; фор му ва ти вмін ня ус но -
го мов лен ня під час дра ма ти за ції ан г лій -
ською мо вою

Роз роб ка за хо ду «По свя чен ня в пер шо -
клас ни ки» для 1-х кла сів
Ни ко нен ко На та лія Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Віль нянська шко ла № 2 За -
по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня свя та пер -
шо клас ни ків

Роз роб ка за хо ду «Спорт — по сол ми ру»
для 9-х — 11-х кла сів
Овча ро ва На дія Андрі їв на, ви кла дач, Бі ло -
цер ків ський гу ма ні тар но-пе да го гіч ний ко -
ледж Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — про вес ти
бе сі ду «Спорт — по сол ми ру»; фор му ва ти
стій кий ін те рес до за нять фі зич ни ми
вправа ми, ма со во го та олім пій сько го ви ду
спор ту — по сла ми ру, ду хов нос ті, єд нос ті;
про вес ти зма ган ня зі стриб ків у дов жи ну
та ес та фет но го бі гу.

Роз роб ка за хо ду «О мо во моя, Ду ша го -
лос на Укра ї ни» для 8-х — 10-х кла сів
Оку нє ва Ган на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Со ло ни ців ський
ко ле гі ум Дер га чів сько го р-ну Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — фор му ва ти ро зу мін ня то го,
що ук ра їн ська мо ва — наш на ці о наль ний
скарб; роз ши рю ва ти знан ня про кра су
і багат ст во ук ра їн ської мо ви; озна йо ми ти
з іс то рією ви ник нен ня пись ма; про бу ди ти
по чут тя на ці о наль ної гід нос ті; ви хо ву ва ти
лю бов до рід ної мо ви, рід но го краю, йо го
тра ди цій, по чут тя по ва ги до всьо го сво го,
ук ра їн сько го, ба жан ня роз мов ля ти рід ною
мо вою

Роз роб ка за хо ду «Еко ло гіч ний бу ме -
ранг» для 3-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Олій ник Вік то рія Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Знам’ян ська спе ці аль на шко -
ла-ін тер нат Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — озна йо ми ти з на слід ка ми впли ву
лю ди ни на при ро ду, еко ло гіч ни ми проб ле -
ма ми; роз ви ва ти пі зна валь ні та твор чі ін те -
ре си; здій с ню ва ти еко ло гіч ну осві ту та ви -
хо ван ня; фор му ва ти куль ту ру спіл ку ван ня;

за лу ча ти уч нів до на уко вої твор чос ті, ви хо -
ву ва ти дбай ли ве став лен ня до на вко лиш -
ньо го сві ту; ко ре гу ва ти ло гіч не мис лен ня

Роз роб ка за хо ду «Доб ро та — це час ти -
на нас» для 3-х кла сів
Пи лип чи нець Ма рія Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Між гір ська шко ла № 1 За -
кар пат ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на
за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною підтрим -
кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та
яко го — роз ви ва ти вмін ня роз різ ня ти доб -
ре й по га не; на вич ки ко лек тив ної роботи;
ви хо ву ва ти цін ніс ні орі єн ти ри, здатність
фор му лю ва ти мо раль ні суд жен ня, ці ка вість
до гри, по чут тя по ряд нос ті, ми ло сер дя, тер -
пи мос ті; при вер та ти до пер шо ос нов — Доб -
ра та Лю бо ві; учи ти про ти ді я ти злу; роз ви -
ва ти ідею са мо піз нан ня, друж ньо го став -
лен ня, то ле ран т них сто сун ків

Роз роб ка за хо ду «Обжин ки» для 4-х
кла сів
Пи са рен ко Оль га Кос тян ти нів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ма рі у поль ська шко ла
№ 51 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по ка за ти ді тям по слі -
дов ність про ве ден ня жнив; на вча ти з по ва -
гою ста ви ти ся до пра ці тру да ря-хлі бо ро ба;
ви хо ву ва ти по ва гу до хлі ба як го ло ви всьо го
гос по да рю ван ня, на вча ти бе рег ти хліб

Роз роб ка за хо ду «Здо ров’я мо же бу ти
смач ним» для 3-х кла сів
По лі євець На та лія Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла Ман -
гуш сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — про па ган да
здо ро во го спо со бу жит тя; фор му ван ня
оздо ров чо го під хо ду до жит тя; тур бо та про
влас не здо ров’я; по глиб лен ня знань про
здо ро ву їжу; за охо чен ня до ви рі шен ня
проб лем них за вдань і кре а тив но го мис лен -
ня, під трим ка все біч них здіб нос тей, ство -
рен ня умов для твор чо го роз вит ку

Роз роб ка за хо ду «Гра-по до рож кра ї -
ною Здо ров’я» для 2-х кла сів

Пол с тя на Ва лен ти на Олек сі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ни ки фо рів ська шко ла
Бах мут сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — озна йо ми ти із су час ним уяв лен -
ням про здо ров’я, здо ро вий спо сіб жит тя;
роз ви ва ти осо бис тіс ну мо ти ва цію до збе ре -
жен ня і зміц нен ня здо ров’я, са мо вдос ко на -
лен ня фі зич ної, со ці аль ної, пси хіч ної, ду -
хов ної скла до вих; ви хо ву ва ти по тре бу
в здо ров’ ї як важ ли вої жит тє вої цін нос ті

Роз роб ка за хо ду «Ви ста ва «Піг ма лі он»
По пель нюк Іри на Ва ле рі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ми ко ла їв ська шко ла — ін -
тер нат № 4.
Ано та ція: Сце на рій ви ста ви ан г лій ською
мо вою

Роз роб ка но во річ но го за хо ду для 5-х
кла сів
По та по ва Га ли на Дмит рів на, учи тель біо ло -
гії та хі мії, Остри ків ська шко ла Ток маць ко -
го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — учи ти ко лек тив но пра цю ва ти
над сце на рі єм не ве ли кої каз ки, ви раз но
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декла му ва ти; фор му ва ти твор чу уяву, куль -
ту ру мов лен ня та спіл ку ван ня; роз ви ва ти
на вич ки сце ніч ної гри, ар тис тич ні здіб нос -
ті, умін ня пе ре вті лю ва ти ся, фан та зу ва ти,
ін те рес до спіль ної пра ці, ін те рес до свя та
як чу да, яке ро би мо сво ї ми ру ка ми; ви хо ву -
ва ти чут тя кра си, емо цій но-дій о ве сприй -
нят тя тан цю валь ної му зи ки, ви ко нав ські
на вич ки

Роз роб ка за хо ду «The Great Unknown
William Shakespeare» для 10-х — 11-х
класів
При шляк Ле ся Ми ко ла їв на, ви кла дач ан г -
лій ської мо ви, Львів ське ви ще про фе сій не
учи ли ще транс пор т них тех но ло гій та сер ві -
су На ці о наль но го транс пор т но го уні вер си -
те ту.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме -
та яко го — роз ви ва ти мов лен нє ві на вич ки
(ауді ю ван ня, мо но ло гіч не та діа ло гіч не мов -
лен ня), умін ня де кла му ва ти по езію, роз ви -
ва ти ба жан ня ви вча ти тво ри дра ма тур га,
під три му ва ти мо ти ва цію до ово ло дін ня
інозем ною мо вою; фор му ва ти лін г вок ра ї -
ноз нав чу ком пе тен цію

Роз роб ка про ек ту «Під єди ним да хом»
для 4-х кла сів

Прой да ко ва Ін на Ми ко ла їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Сум ська шко ла № 19
ім. м. С. Не сте ров сько го.
Ано та ція: План-кон с пект на вчаль но го про -
ек ту, ме та яко го — праг ну ти зро би ти ро бо -
ту з еко ло гіч но го ви хо ван ня ці ка вою, зна -
чу щою та емо цій но при ваб ли вою; на вчи ти
ро зу мі ти при ро ду; роз ви ва ти пі зна валь ну
ді яль ність, вмін ня спо сте рі га ти за при ро -
дою, ба чи ти в ній пре крас не; ви хо ву ва ти
дбай ли ве став лен ня до при ро ди та від по -
відаль ність за її май бут нє

Роз роб ка за хо ду «Па ні Ка лі гра фія» для
1-х кла сів
Пус то ва Люд ми ла Вік то рів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Бі ло цер ків ське НВО
«Пер ша Бі ло цер ків ська гім на зія-шко ла
І сту пе ня» Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня свя та пер -
шо клас ни ків

Роз роб ка за хо ду «Юні пат рі о ти Кри -
во ріж жя» для 10-х — 11-х кла сів

Пу халь ська Ксе нія Сер гі їв на, ви кла дач
геогра фії, Гір ни чий ко ледж Кри во різь ко го
на ці о наль но го уні вер си те ту, Дніп ро пет ров -
ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня квест-гри
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та якої —
при вер ну ти ува гу до іс то рії рід но го міс та,
спри я ти ви хо ван ню на ці о наль ної са мо сві -
до мос ті; фор му ва ти вмін ня пра цю ва ти
в коман ді, вза є мо ді я ти, гро ма дян ську і за -
галь но куль тур ну ком пе тен т нос ті, ба жан ня
зна ти та ви вча ти іс то рію рід но го міс та; роз -
ви ва ти твор чі здіб нос ті, ви хо ву ва ти лю бов
до рід но го міс та

Роз роб ка за хо ду «Ви схід на зір ка» для 
4-х кла сів
Ра бі но вич Іри на Іго рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дніп ров ський НВК № 144 «Спе -
ці а лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви -
вченням ів ри ту, іс то рії єв рей сько го на ро ду,
єв рей ських тра ди цій — до шкіль ний на -
вчаль ний за клад (ди тя чий са док)».

Ано та ція: Сце на рій ви пус к но го ве чо ра для
уч нів 4-х кла сів

Роз роб ка за хо ду «До рід но го сло ва тор -
ка юсь ду шею» для 6-х кла сів
Рад чен ко Н.В., учи тель-ви хо ва тель, Но во -
ай дар ська за галь но ос віт ня са на тор на шко -
ла-ін тер нат Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за -
яв ле ну те му, ме та яко го — на га да ти дітям про
зви чаї, тра ди ції, іс то рію рід но го на ро ду; при -
щеп лю ва ти лю бов до своєї країни; ви хо ву ва -
ти гід них гро ма дян своєї дер жа ви

Роз роб ка за хо ду «Бла жен ні пе ре слі ду -
ва ні за прав ду, бо їх є Цар ст во Не бес не»
для 10-х — 11-х кла сів
Рип’ян чин Те тя на Ми ко ла їв на, ви кла дач
істо рії, Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи -
ли ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: Ве чір пам’яті Мит ро по ли та
Андрея Шеп тиць ко го та Пат рі ар ха Йо си -
фа Слі по го

Роз роб ка за нять «Ча рів на по до рож
у сві жість лу ків. Де ко ра тив ні ма ки»,

«Ство рен ня по да рун ку із со ло но го тіс та»
з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 1-му — 4-му
кла сах
Ро за но ва Ла ри са Пет рів на, ке рів ник гур т ка
об ра зот вор чо го мис тец т ва «Ве сел ко ве зер -
нят ко», Олек сан д рій ський бу ди нок ди тя чої
та юнаць кої твор чос ті Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка за нять з об ра зот вор чо -
го мис тец т ва й тіс топ лас ти ки

Роз роб ка за хо ду «Різ д во Хрис то ве» для
1-х — 5-х кла сів
Ро за но ва Ла ри са Пет рів на, ке рів ник гур т ка
об ра зот вор чо го мис тец т ва «Ве сел ко ве зер -
нят ко», Олек сан д рій ський бу ди нок ди тя чої
та юнаць кої твор чос ті Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за -
яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з іс то -
рією ви ник нен ня свя та Різ д ва; по глиби ти
знан ня про ук ра їн ські тра ди ції, пов’яза ні
з цим свя том; роз ви ва ти ду хов ність, ар тис -
тич ність; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю,
мис тец т ва, куль ту ри ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка за хо ду «По чат ко ва шко ло,
про ща вай!» для 4-х кла сів
Ро ма нов ська Ган на Пав лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ме реф’ян ська шко ла № 4
Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ство рен ня
свят ко вої уро чис тої ат мо сфе ри про щан ня
з по чат ко вою шко лою

Роз роб ка за хо ду «Їжа. Пра ви ла ко рис -
но го хар чу ван ня» для 3-х кла сів
Са виць ка Оле на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хер сон ська шко ла № 54
з по глиб ле ним ви вчен ням іс пан ської та ін -
ших іно зем них мов.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти
ро зу мін ня ді тей про ра ці о наль не хар чу ван -
ня; за охо чу ва ти до сві до мо го ви бо ру про -
дук тів хар чу ван ня; про дов жу ва ти фор му -
ван ня по зи тив но го став лен ня до здо ро во го
спо со бу жит тя; спо ну ка ти ді тей пік лу ва ти -
ся про своє здо ров’я

Роз роб ка за хо ду «Мис тець ка ві таль ня
«Крим — пер ли на твор чо го на тхнен -

ня сві то вих мит ців» для 9-х кла сів

Сав чук Ва лен ти на Ми хай лів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Ки їв ський лі цей
№ 208.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду, ме та яко го —
ре алі зу ва ти на ці о наль но-куль то ро ло гіч ні
за пи ти уч нів про зна чен ня Кри му в ху дож -
ній сві до мос ті сві то вих мит ців; ак ти ві зу ва -
ти та роз ви ва ти пі зна валь ну ак тив ність,
твор чі здіб нос ті, уяву, ес те тич ні сма ки, на -
вич ки ви раз но го чи тан ня; при щеп лю ва ти
лю бов до ху дож ньо го сло ва та ін ших ви дів
мис тец т ва; ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз -
му, на ці о наль ної сві до мос ті, лю бо ві до рід -
ної зем лі

Роз роб ка за хо ду «Укра їн ська піс ня —
це ге ні аль на по етич на біо гра фія» для 
9-х — 11-х кла сів
Са гай Оль га Во ло ди ми рів на, ви кла дач
спеці аль них дис цип лін з про гра му ван ня,
Кра ма тор ський ма ши но бу дів ний ко ледж
Дон ба ської дер жав ної ма ши но бу дів ної ака -
де мії, До нець ка обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду, ме та
якооо — спри я ти по пу ля ри за ції, про буд жу -
ва ти ці ка вість до на род ної піс ні, вчи ти ро зу -
мі ти її, ху дож ньо ви ко ну ва ти; ви хо ву ва ти
лю бов до рід ної зем лі, її ду хов ної спад щи ни;
про буд жу ва ти ін те рес до тра ди цій ук ра їн -
сько го на ро ду

Роз роб ка сце на рію ви сту пу ко ман ди
дру жи ни юних по жеж ни ків для 7-х кла сів
Се ми кі на Оле на Вік то рів на, за ступ ник
дирек то ра з НВР, Роз со шен ська гім на зія
Пол тав сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви сту пу дру жи ни юних
по жеж ни ків

Роз роб ка про ек ту «Хто во ни, сві ти ла
ма те ма ти ки?» для 10-х кла сів

Си нюк Лі дія Мак си мів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Но во бо рів ський лі цей Хо ро шів сько го
р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Ме та про ек ту — спри я ти
озна йом лен ню уч нів з іс то рією ма те -
мати ки, здо бут ка ми вче них; роз ви ва ти
вмін ня ло гіч но мис ли ти, ана лі зу ва ти,
уза галь ню ва ти, ро би ти ви снов ки; спри -
я ти ви роб лен ню пози тив них мо ти вів
на вчаль ної ді яль нос ті; ін тег ру ва ти
знан ня уч нів; ви хо ву ва ти ін те рес до
пред ме та; ре алі зо ву ва ти на вчаль ні, гро -
ма дян ські, ін фор ма цій но-ко му ні ка тив -
ні, со ці аль ні, мо ти ва цій ні, куль тур ні
ком пе тен т нос ті

Роз роб ка за хо ду «Ко заць кі за ба ви» для
2-х — 4-х кла сів
Сі ден ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ський НВК «Гім -
назія № 11 — спе ці а лі зо ва на шко ла з по -
глибле ним ви вчен ням іно зем них мов І сту -
пе ня — до шкіль ний на вчаль ний за клад
«Еври ка» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по ши ри ти
знан ня ді тей про жит тя та по бут ко за ків; ви -
хо ву ва ти по ша ну до тра ди цій ук ра їн ців, лю -
бов до рід ної Бать ків щи ни

Ме то дич на роз роб ка «Пла ну ван ня
та ма те рі а ли для ор га ні за ції мов но го

та бо ру» для 5-х — 8-х кла сів
Ско во род кі на На та ля Ми ко ла їв на, учи тель
ан г лій ської мо ви, пе да гог-ор га ні за тор, Бі ло -
зер ська шко ла № 18 Доб ро піль ської міськ -
ра ди До нець кої обл.
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Ано та ція: Ма те рі а ли для ор га ні за ції ан г ло -
мов но го та бо ру

Роз роб ка за хо ду «При го ди Пет ри ка
та йо го дру зів-пер шо клас ни ків» для 1-х
кла сів
Слав че ва Окса на Сер гі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Крас но град ська шко ла № 1
ім. О. І. Ко пи лен ка Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — за лу чи ти
уч нів та їх бать ків до твор чої спів пра ці,
у про це сі роз ви ва ти ува гу, пам’ять, то ле -
ран т ність, вза є мо до по мо гу, ви хо ву ва ти лю -
бов до ближ ньо го

Роз роб ка за хо ду «При го ди Пет ри ка
та йо го дру зів-пер шо клас ни ків»для 1-х
кла сів
Слав че ва Окса на Сер гі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Крас но град ська шко ла № 1
ім. О. І. Ко пи лен ка Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — про вес ти
роз ва жаль но-пі зна валь ний за хід, уро чис то
по про ща ти ся з 1 кла сом, за лу чи ти уч нів
та бать ків до твор чої спів пра ці, роз ви ва ти
ува гу, пам’ять, то ле ран т ність, вза є мо до по -
мо гу, ви хо ву ва ти лю бов до ближ ньо го

Роз роб ка за хо ду «Но во річ ні при го ди»
для 1-х — 4-х кла сів
Сма чи ло Ган на Іго рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 18 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня но во річ но -
го свя та для мо лод ших шко ля рів

Роз роб ка уро ку «Ча рів на кра са ви ши -
ван ки» для 4-х кла сів
Со ко ло ва Ін на Дмит рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Віль но гір ська шко ла № 4 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — озна йо ми ти з тра ди ці я ми рід но -
го краю, роз ши ри ти уяв лен ня про ви ши -
ван ку, її зна чен ня в жит ті ук ра їн ців; ви хо -
ву ва ти лю бов до на ці о наль них тра ди цій,
кра си і гар мо нії на вко лиш ньо го сві ту; спри -
я ти роз вит ку ес те тич но го сма ку та твор чо -
го мис лен ня

Роз роб ка за хо ду «Чор ний ящик» для
11-х кла сів
Со ро ка Ва ле рій Вік то ро вич, ви кла дач фі зи -
ки, Про фе сій но-пе да го гіч ний ко ледж Глу -
хів сько го на ці о наль но го пе да го гіч но го уні -
вер си те ту іме ні Олек сан д ра Дов жен ка,
Сум ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся), ме та яко го — роз ши -
рити і по гли би ти знан ня з роз ді лу «Опти -
ка»; удос ко на лю ва ти вмін ня за сто со ву ва ти
знан ня в не стан дар т них умо вах; роз ви ва ти
уваж ність, ло гіч не і твор че мис лен ня, умін -
ня ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти, ви ді ля ти го -
лов не, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти вмін ня
пра цю ва ти в ко ман ді, іні ці ю ва ти спра ви,
пре зен ту ва ти ро бо ту

Роз роб ка за хо ду «Вес ну зу стрі ча є мо,
пта хів за кли ка є мо» для 1-х — 4-х кла сів
Со ро ко літ Ва лен ти на Іл лів на, пе да гог-ор га -
ні за тор, При луць ка № 9 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — за без пе чи ти ціль ність сприй -
нят тя ото чу ю чої дій с нос ті, під вес ти під су -

мок тиж ня зу стрі чі пта хів; фор му ва ти уяв -
лен ня про пта хів; роз ви ва ти спо сте реж ли -
вість, уяву, ува гу, по зи тив но-емо цій не
став лен ня до при ро ди, умін ня прий ти
на до по мо гу; ви хо ву ва ти лю бов до при ро -
ди, бе реж ли ве став лен ня до всьо го жи во го
на Зем лі

Роз роб ка за хо ду «Ко ли ми ще ді ву -
вали»
Спі вак Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель
україн ської мо ви та лі те ра ту ри, То ка рів -
ська шко ла Дво рі чан сько го р-ну Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — від тво ри ти об ряд про ве ден -
ня ве чор ниць і по ка за ти йо го кра су; роз ви -
ва ти мов лен ня, кміт ли вість, ува гу, по тяг
до ви вчен ня іс то рії сво го краю, сво го ро до -
во ду; ви хо ву ва ти ба жан ня від род жу ва ти
і обе рі га ти на род ні зви чаї, лю бов до рід но -
го краю

Роз роб ка за хо ду «Па ра лель ний світ —
тва ри ни по ряд з на ми» для 9-х кла сів
Стад ні чен ко Світ ла на Андрі їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Кам’ян ська шко ла № 26 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — на вча ти від -
по ві даль нос ті за тва рин, які жи вуть у на ших
сім’ях, роз ви ва ти емо цій ність, по чут тя спів -
пе ре жи ван ня, до без хат ніх тва рин, фор му -
ва ти вмін ня ре аль но оці ню ва ти свої мож ли -
вос ті в до по мо зі цим тва ри нам; по ка за ти
по зи тив ний вплив тва рин на пси хі ку лю ди -
ни; під три му ва ти та роз ви ва ти чуй ність,
сим па тію, по ва гу

Роз роб ка за хо ду «З вог нем не жар туй!»
для 8-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Ста рен чен ко Ді ана Олек сан д рів на, ви хо ва -
тель, Бі ло цер ків ська спе ці аль на шко ла-ін -
тер нат Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — на вчи ти пра виль но по во ди ти ся
під час ви ник нен ня по же жі; да ти ві до мос ті
про те, як лю ди ви ко рис то ву ють во гонь,
про йо го по зи тив не і не га тив не зна чен ня;
роз ви ва ти мо ву, пам’ять, мис лен ня; ви хо ву -
ва ти по ва гу до про фе сії по жеж но го, від по -
ві даль ність, са мо стій ність, обе реж ність; ви -
хо ву ва ти не га тив не став лен ня до гри з сір -
ни ка ми

Роз роб ка за хо ду «Квіт ка-Се миц віт ка»
для 5-х — 9-х кла сів
Сто ляр чук Іри на Олек сан д рів на, пе да гог-
ор га ні за тор, Дмит рів ський НВК Оча ків -
сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви сту пу агіт б ри га ди
«Но ва си ла», при свя че ний здо ро во му спо -
со бу жит тя

Стат тя «Фор ми і ме то ди на вчаль но-ви -
хов но го про це су в пе ре сув но му на ме то во -
му та бо рі»
Та ра сен ко Ігор Ми ко лай о вич, ке рів ник
гур т ка, Ру бі жан ський мі ський Центр ту -
риз му, кра єз нав ст ва, спор ту та ек скур сій
уч нів ської мо ло ді Лу ган ської обл.
Ано та ція: Ме та ро бо ти — по ді ли ти ся до сві -
дом на вчаль ної і ви хов ної ро бо ти, по ка за ти
най кра щі здо бут ки в ор га ні за ції пе ре сув но -
го на ме то во го та бо ру

Роз роб ка за хо ду «Укра їн ська дів чи на
і ро зум на, і кра си ва» для 9-х — 11-х кла сів

Та ра сен ко Оле на Во ло ди ми рів на, ди рек -
тор, Ру бі жан ський мі ський Центр ту риз му,
кра єз нав ст ва, спор ту та ек скур сій уч нів -
ської мо ло ді Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій мі сько го кон кур су для
шко ля рів з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся)

Роз роб ка за хо ду «Свя то ра до щів» для 
3-х кла сів
Тим ко Лю бов Во ло ди ми рів на, учи тель ГПД,
Ла дан ська гім на зія При луць ко го р-ну Чер -
ні гів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ус но го жур на лу на за -
яв ле ну те му, ме та яко го — да ти по нят тя про
те, що здо ров’я — це ве ли кий скарб не тіль -
ки для са мої лю ди ни, а й для всьо го сус піль -
ст ва

Роз роб ка за хо ду «Ко ло бок: су час на
віршо ва на ін тер пре та ція» для 5-х — 11-х
кла сів
Ткач Во ло ди мир Пет ро вич, пе да гог-ор га ні -
за тор, За вал лів ське НВО Гай во рон сько го р-
ну Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: Сце на рій осу час не ної вір шо ва -
ної ін с це ні за ції

Роз роб ка за хо ду «Мас ля на» для 1-х —
5-х кла сів
Тьор Ні на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Остри ків ська шко ла Ток маць ко го р-
ну За по різь к лї обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — зна йо ми ти
з ук ра їн ськи ми на род ни ми тра ди ці я ми та
свя та ми; роз кри ти зміст та зна чен ня на род -
них тра ди цій та свят; при щеп лю ва ти лю бов
та по ва гу до ук ра їн сько го на ро ду та йо го
тра ди цій

Роз роб ка за хо ду «КВК» для 5-х — 6-х
кла сів

Фед чук Га ли на Олек сан д рів на, учи тель
фран цузь кої мо ви, Чу пи рян ське НВО
«ЗОШ І–ІІ сту пе нів — ди тя чий са док»
Біло цер ків сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка по за клас но го за хо ду
фран цузь кою мо во вю. Про гра ма скла -
даєть ся із ве ли кої кіль кос ті за вдань. При ві -
тан ня ко ман ди го ту єть ся за вчас но. Пе ред
від крит тям КВК жу рі під во дить під сум ки
кон кур су га зет, ви став ки ін ди ві ду аль них
ро біт

Роз роб ка за хо ду «Про щан ня з по чат ко -
вою лан кою» для 4-х кла сів
Фе щен ко Оле на Фе до рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Остри ків ська шко ла Ток маць -
ко го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви пус к но -
го ве чо ра в 4-му кла сі

Роз роб ка за хо ду «Свя то Ми ко лая» для
3-х — 5-х кла сів
Фро ло ва Люд ми ла Ми ко ла їв на, ви хо ва тель
шко ли-ін тер на ту, Мат ві їв ська са на тор на
шко ла-ін тер нат За по різь кої обл.
Ано та ція: Вір шо ва ний сце на рій Свя та Ми -
ко лая

Роз роб ка за хо ду «Еру дит» для 8-х
класів
Хи мин Юлі я на Ярос ла вів на, учи тель тру -
дово го на вчан ня, Дро го биць ка шко ла № 15
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти
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та уза галь ни ти знан ня з тру до во го на вчан -
ня; учи ти на по лег ли вос ті в до сяг нен ні
кінце во го ре зуль та ту; спри я ти твор чо му
роз вит ку, ви хо ван ню сві до мої дис цип лі ни,
по чут тя обов’яз ку і спра вед ли вос ті, пі -
знаваль но го ін те ре су; фор му ва ти ін те рес
до пред ме та

Роз роб ка за хо ду «Я знаю свою Бать ків -
щи ну» для 9-х — 11-х кла сів
Хмель ницька Оле на Пет рів на, ме то дист,
Ру бі жан ський мі ський Центр ту риз му, кра -
єз нав ст ва, спор ту та ек скур сій уч нів ської
мо ло ді Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня об лас ної
ін те лек ту аль но-пі зна валь ної вік то ри ни
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся)

Роз роб ка за нят тя «Кін це ва об роб ка
сук ні. Оздоб лен ня сук ні» для 6-х — 

7-х кла сів
Хо мець ка Те тя на Юрі їв на, ке рів ник гур т ка,
Олек сан д рій ський бу ди нок ди тя чої та
юнаць кої твор чос ті Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за нят тя,
ме та яко го — роз ши ри ти, по гли би ти
знан ня кін це вої об роб ки сук ні та її оздоб -
лен ня; учи ти ком пе тен т нос ті при ви ко -
нан ні різ них за вдань; фор му ва ти прак -
тич ні на вич ки та вмін ня при ви ко нан ні
кін це вої об роб ки та оздоб лен ні сук ні; ви -
хо ву ва ти по чут тя вза є мо до по мо ги, пра це -
люб нос ті, аку рат нос ті і точ нос ті, по ва ги
до на ці о наль них тра ди цій і сим во лі ки
Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Бе ре ги ня ук ра їн -
сько го на ро ду» для 10-х —11-х кла сів

Ци цик Ді ана Ми ко ла їв на, ви кла дач ма те ма -
ти ки, Воз не сен ський ко ледж Ми ко ла їв -
сько го на ці о наль но го аг рар но го уні вер си -
те ту.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — за лу чен ня
до дже рел і ви то ків на род ної муд рос ті; роз -
ви ток ло гіч но го мис лен ня, пі зна валь них
і по шу ко вих ін те ре сів; спри ян ня фор му -
ван ню ду хов но ба га тої мов ної осо бис тос ті;
ви хо ву ван ня лю бо ві до рід но го сло ва та по -
чут тя гор дос ті за свій на род

Роз роб ка за хо ду «Legenda de terra» для
7-х — 10-х кла сів
Чай ков ська Окса на Ві та лі їв на, учи тель гео -
гра фії, Ко рос тен ська шко ла-гім на зя № 2
ім. В. Син га їв сько го Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Ви ста ва-каз ка з гео гра фії

Роз роб ка за хо ду «Те ат раль ні етю ди
«Том Сой ер» для 5-х кла сів
Чу са Окса на Ва си лів на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Се ме нів ська шко ла Ме лі то -
поль сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня те ат ра лі зо -
ва но го за хо ду із за ру біж ної лі те ра ту ри

Роз роб ка за хо ду»Не будь бай ду жим»
для 6-х — 9-х кла сів
Ша ман ська Ва лен ти на На умів на, пе да гог-
ор га ні за тор, Дніп ров ський НВК № 125.
Ано та ція: Ви ступ агіт б ри га ди Дру жи ни
юних по жеж них-ря ту валь ни ків

Роз роб ка за хо ду «Ко заць кі роз ва ги»
для 5-х — 6-х кла сів
Шу мі ло ва Лю бов Гри го рів на, учи тель фі -
зич ної куль ту ри, Чер ка ська шко ла № 19.

Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти
ба жан ня вес ти здо ро вий спо сіб жит тя; по -
гли би ти знан ня уч нів про тра ди цій ні свя та
ук ра їн ців, зви чаї, об ря ди, на род ні іг ри та за -
ба ви; ви хо ву ва ти праг нен ня бу ти силь ни -
ми, смі ли ви ми, друж ні ми

Роз роб ка за хо ду «Фор му ла успі ху:
ма те ма ти ка + фі зи ка + ін фор ма ти ка +

… = про грес» з ма те ма ти ки в 10-му кла сі
Щер би на На дія Ва си лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Нов го род ків ський НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — до шкіль ний
на вчаль ний за клад» Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою та ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го —роз ши рен ня
ін те лек ту аль но го сві то гля ду, по глиб лен ня
знань про точ ні на уки та їх роль для роз вит -
ку пі зна валь них ін те ре сів, ви хо ван ня гу ма -
ніз му, по ва ги до іс то рич них по дій ми ну ло -
го, кри тич но го став лен ня до на уко вих від -
крит тів та їх за сто су ван ня для по зи тив но го
роз вит ку люд ст ва

Роз роб ка за хо ду «Різ д вя ні пе ре дзво ни»
для 4-х кла сів
Юрків Ле ся Ана то лі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Львів ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 5.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, освіт ня ме та яко го — про -
дов жу ва ти фор му ва ти на вич ки ус но го мов -
лен ня; учи ти пра цю ва ти з дру ко ва ни ми вір -
ша ми; фор му ва ти уяв лен ня про бу до ву іно -
зем ної мо ви

Роз роб ка за нят тя «Охо ро на при ро ди
Укра ї ни» для 4-х кла сів
Ягу па Іри на Дмит рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Сум ська шко ла № 27.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся),
мета яко го — озна йо ми ти з при род ни ми
багат ст ва ми Укра ї ни; фор му ва ти по нят тя
«за по від ник», «за каз ник», «на ці о наль ний
парк», на вчи ти охо ро ня ти при ро ду рід -
ного краю, роз ви ва ти уяву, пам’ять,
мовлен ня

Роз роб ка за хо ду «Будь те здо ро ві!» для
2-го кла су
Яку бен ко Те тя на Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чер во нос ло бід ська шко ла № 2
Чер ка сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
про здо ров’я; роз ви ва ти вмін ня бе рег ти
і зміц ню ва ти здо ров’я, при щеп лю ва ти на -
вич ки здо ро во го спо со бу жит тя; ви хо ву ва -
ти жит тє ву по тре бу, праг нен ня бу ти зав ж -
ди здо ро вим

Роз роб ка за хо ду «Шот лан дія» для 
9-х — 11-х кла сів
Яцен ко Юлія Ві та лі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Кра ма тор ська шко ла № 24
Донець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду ан г -
лій ською мо вою на за яв ле ну те му

Роз роб ка за хо ду «День ма те рі» для 
5-х — 9-х кла сів
Яцен ко Юлія Ві та лі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кра ма тор ська
шко ла № 24 До нець кої обл.

Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду ні -
мець кою мо вою на за яв ле ну те му

Роз роб ка за нят тя «По до рож в Кра ї ну
Друж би» з хо ре ог ра фії
Яцко Оле на Ген на ді їв на, хо ре ог раф, ке рів -
ник гур т ка, Бер дян ський центр ди тя -
чоюнаць кої твор чос ті ім. Є. М. Руд нє вої
Запо різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — ви яви ти знан ня ді тей про друж бу
та друж ні сто сун ки; фор му ва ти у ді тей на -
вич ки спіл ку ван ня один з од ним; ви вчи ти
му зич но-ру хо ву гру «Ти мій друг!»

По чат ко ва шко ла

Ме то дич на роз роб ка «З пер ших рук»
для вчи те лів по чат ко вої шко ли

Ко лек тив учи те лів, учи те лі по чат ко вих
класів; Скоб лі ко ва Оле на Во ло ди ми рів на,
за ступ ник ди рек то ра з НВР, Чор но мор ська
шко ла № 4 Оде ської обл.
Ано та ція: Збір ка від кри тих уро ків учи те лів
по чат ко вих кла сів за онов ле ною на вчаль -
ною про гра мою.

Ме то дич на роз роб ка «При го ди Смі -
ша ри ків» з ма те ма ти ки для 3-х — 4-х

кла сів
Крав чук Лю бов Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів; Ме ре щук Ал ла Ва си лів на,
учи тель по чат ко вих кла сів; Шев чук Окса на
Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Іл лі нець ка шко ла № 1 Він ниць кої обл.
Ано та ція: Автор ська до бір ка за дач, яка до -
зво лить, ви ко ну ю чи за вдан ня улюб ле них
муль ти плі ка цій них ге ро їв Смі ша ри ків, ви -
вча ють те му «Дро би».

Роз роб ка уро ку «Озна йом лен ня з дією
від ні ман ня. Знак «—». Скла дан ня при кла -
дів на від ні ман ня» з ма те ма ти ки в 1-му
кла сі
Абрам чук На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ру сько по лян ська шко ла
№ 1 Чер ка сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — учи ти
орга ні зо ву ва ти ро бо че міс це; ви ко ну ва ти
ро зу мо ві опе ра ції й прак тич ні дії при об чис -
лен ні ви ра зів; во ло ді ти вмін ня ми та на вич -
ка ми, вмі ти ви рі шу ва ти проб ле ми

Роз роб ка уро ку «Урок доб ра і ми ло -
сердя з ви ко ри стан ням твор чої спад щи ни
В. Су хо млин сько го» з лі те ра тур но го чи -
тан ня в 3-му кла сі
Авто мо но ва Ва лен ти на Фе до рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Фас тів ський НВК «Лі -
цей ін фор ма цій них тех но ло гій — СЗОШ
І–ІІІ сту пе нів № 9» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го —Озна йо ми ти уч нів
з жит тє вим і твор чим шля хом В. О. Су хо -
млин сько го, роз ви ва ти ін те рес до йо го
твор чос ті; да ти уяв лен ня про ка те го рії доб -
ра і зла; фор му ва ти етич ні нор ми по ве дін ки
в сус піль ст ві і спіл ку ван ні од не з од ним

Роз роб ка уро ку «Впра ви на за кріп лен -
ня таб лиць мно жен ня і ді лен ня» з ма те ма -
ти ки в 2-му кла сі
Але шу гі на Та ма ра Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но во град-Во лин ська ЗОШ
№ 7 Жи то мир ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за кріп лю ва ти знан ня таб лич но го мно -
жен ня і ді лен ня в ме жах чис ла 6; удос ко на -
лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки мно жен ня
і ді лен ня, умін ня розв’язу ва ти за да чі; роз -
ви ва ти пам’ять, ло гіч не мис лен ня, на вич ки
са мо стій ної пра ці, пі зна валь ну ак тив ність;
фор му ва ти вмін ня да ва ти оцін ку сво їм
знан ням; ви хо ву ва ти тур бот ли ве став лен ня
до пта хів

Роз роб ка уро ку «Пло ща пря мо кут но го
три кут ни ка» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Андру сен ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла
№ 85 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — уста но ви ти
зв’язок між пло щею пря мо кут ни ка і три -
кут ни ком, сфор му ва ти уяв лен ня про
прямо кут ний три кут ник, ввес ти в мов ну
прак ти ку тер мі ни «ка тет», «гі по те ну за»;
сфор му ва ти вмін ня зна хо ди ти пло щу пря -
мо кут но го три кут ни ка; тре ну ва ти на вич ку
зна ход жен ня пе ри мет ра і пло щі пря мо кут -
ни ка

Роз роб ка уро ку «The Seasons. The
Weather» з ан г лій ської мо ви в 4-му кла сі
Ані сі мо ва На та ля Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, При мор ська шко ла № 1
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — від пра цьо ву ва ти
вжи ван ня ЛО з те ми, прак ти ку ва ти в ус -
но му мов лен ні, ауді ю ван ні, чи тан ні, вмін -
ня скла да ти ре чен ня, від по ві да ти на за пи -
тан ня, зна хо ди ти по мил ки; роз ви ва ти
пам’ять, мо ву, ува гу, мис лен ня, мо но ло -
гічне мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до при -
роди, дбай ли ве став лен ня до тва рин
і до рос лин

Роз роб ка уро ку «С. Дрож жин «Ми не
зи ма хо лод на» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 2-му кла сі
Анто но ва Оле на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Но во ай дар ська са на тор -
на шко ла-ін тер нат Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(меді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
по зна йо ми ти з но ви ми тво ра ми; удос ко на -
лю ва ти на вич ки чи тан ня: ви раз ність, швид -
кість; роз ви ва ти чи таць ку ком пе тен т ність,
спо сте реж ли вість, опе ра тив ну пам’ять;
попов ню ва ти слов ни ко вий за пас; впли ва ти
на емо цій ну сфе ру; ви хо ву ва ти лю бов до
при ро ди, ін те рес до чи тан ня, до ус ної на -
род ної твор чос ті

Роз роб ка уро ку «Ре чен ня, різ ні за ме -
тою ви слов лю ван ня» з ро сій ської мо ви 
в 2-му кла сі
Ара бад жи Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Ялтин ська шко ла
№ 2 Ман гуш сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти уяв лен ня про
те, яки ми бу ва ють ре чен ня за ме тою ви -
слов лю ван ня; роз ви ва ти вмін ня роз різ ня -
ти і скла да ти да ну син так сич ну оди ни цю,
вчи ти роз став ля ти роз ді ло ві зна ки; да ти
по нят тя про звер тан ня; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня; ви хо ву ва ти уваж ність і аку рат -
ність

Роз роб ка уро ку «На род ні про мис ли
Укра ї ни. На род ні свя та» з кур су «Я у сві ті»
в 3-му кла сі
Архі по ва На та лія Гри го рі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бі ло цер ків ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 9 Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з про -
мис ла ми та свя та ми ук ра їн сько го на ро ду;
роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес, ло гіч не
та кри тич не мис лен ня, ува гу, пам’ять, зв’яз -
не мов лен ня; ви хо ву ва ти по ва гу до ук ра їн -
ських тра ди цій, лю бов до рід ної зем лі, по -
чут тя пат рі о тиз му

Роз роб ка уро ку «Лі те ра ту ра рід но го
краю. І. Бод нар чук. «За Збруч» з лі те ра -
тур но го чи тан ня в 4-му кла сі
Ата ма нюк Зо рес ла ва Дмит рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ше шор ська шко ла ім. В.
Чор но во ла Ко сів сько го р-ну Іва но-Фран -
ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з жит -
тєвим і твор чим шля хом пись мен ни ка та із
но вим тво ром; до нес ти до уяв лен ня ді тей
ро зу мін ня іс то рич но го ми ну ло го на шо го
на ро ду; роз ви ва ти умін ня ана лі зу ва ти
про чи та не та ви слов лю ва ти свою точ ку
зо ру; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до сво го
на ро ду

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня слів з бук -
вос по лу чен ня ми -чк-, -чн-. По зна чен ня
м’якос ті при го лос них зву ків на пись мі»
з ро сій ської мо ви в 2-му кла сі
Ахме то ва Лі лія Фир ди на тів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ський лі цей № 89.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти знан ня
про звук [ч’]; за кріп лю ва ти знан ня з пра во -
пи су слів зі спо лу чен ня ми чк, чн; роз ви ва -
ти мов лен ня, мис лен ня, пам’ять, ува гу;
фор му ва ти вмін ня пра виль но пи са ти сло ва
з цією ор фо гра мою; роз ви ва ти фо не ма -
тич ний слух, ло гіч не мис лен ня, ува гу,
зв’яз не мов лен ня, ор фо гра фіч ну пиль -
ність, ви хо ву ва ти ін те рес до ро сій ської мо -
ви, са мо стій ність у прий нят ті рі шень

Роз роб ка уро ку «В. Су хо млин ський.
«Най склад ні ший урок» з лі те ра тур но го
чи тан ня в 3-му кла сі
Ба ри но ва Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чор но мор ська шко ла № 7
Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(меді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
об ла го род жен ня ду ші і сер ця ди ти ни; роз -
ви ток і ста нов лен ня твор чих сил ди ти ни; за -
без пе чен ня твор чо го за сво єн ня по глиб ле -
но го об ся гу знань і умінь

Роз роб ка уро ку «Люд ські чес но ти»
з кур су «Я у сві ті» в 3-му кла сі
Ба та ло ва Оле на Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла № 7 За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти по нят тя про люд ські чес но ти; учи -
ти ана лі зу ва ти свою по ве дін ку; по рів ню ва -
ти по зи тив ні та не га тив ні люд ські якос ті;
вста нов лю ва ти при чин но-на слід ко ві зв’яз -
ки між вчин ком і на слід ком; фор му ва ти
вмін ня ви слов лю ва ти влас ну дум ку, оцін ні
суд жен ня; ви хо ву ва ти доб ро зич ли ве став -

лен ня до ото чу ю чих, фор му ва ти най кра щі
люд ські ри си, праг нен ня удос ко на лю ва ти
внут ріш ній світ, ба жан ня ро би ти доб рі
спра ви

Роз роб ка уро ку «Стеж за по ста вою!
Як пра виль но си ді ти за пар тою» з основ
здо ров’я в 1-му кла сі
Ба чин ська Іри на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 164.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — на вчи ти роз піз на -
ва ти пра виль не і не пра виль не си дін ня за
пар тою, роз піз на ва ти озна ки пра виль ної
по ста ви, ви хо ву ва ти праг нен ня ма ти пра -
виль ну по ста ву для збе ре жен ня та зміц -
нен ня сво го здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Особ ли вос ті при ро ди
Атлан тич но го оке а ну» з при ро доз нав ст ва
в 4-му кла сі
Баш ма но ва Світ ла на Гри го рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чер ка ська шко ла № 30.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ви вчи ти особ ли вос ті
роз та шу ван ня оке а ну, іс то рію йо го до слід -
жен ня; роз ви ва ти вмін ня по рів ню ва ти,
роби ти ви снов ки, пра цю ва ти з кар тою, під -
руч ни ком; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до на вко лиш ньо го се ре до ви ща, ін те рес
до пред ме та, що ви вча єть ся

Кон с пект уро ку «Во да — роз чин ник.
Роз чин ні і не роз чин ні ре чо ви ни» з при ро -
доз нав ст ва в 3-му кла сі
Без кров на Ні на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ні ко поль ська шко ла № 23
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по яс ни ти зна чен ня
во ди як роз чин ни ка; да ти по нят тя «роз чин -
ні» та «не роз чин ні» ре чо ви ни; ви хо ву ва ти
бе реж ли ве став лен ня до во ди; на вча ти еко -
но ми ти во ду в по бу ті

Роз роб ка уро ку «Роз піз на ван ня в ре -
чен ні служ бо вих слів, імен ни ків, при кмет -
ни ків, ді єс лів» з ук ра їн ської мо ви в 2-му
кла сі
Бе лан Ал ла Ва лен ти нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ма лин ський НВК «Шко ла-лі цей
№ 1 ім. Ні ни Сос ні ної» Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ство ри ти умо ви для за сво єн ня знань
про імен ник, при кмет ник, ді єс ло во, служ -
бо ві сло ва; спри я ти фор му ван ню сві до мо го
ви ко ри стан ня цих слів у мов лен ні; зба га чу -
ва ти слов ни ко вий за пас уч нів; за без пе чи ти
роз ви ток зв’яз но го мов лен ня; під три ма ти
ці ка вість до твор чих мов них за вдань; спри -
я ти ви хо ван ню цін ніс но го став лен ня до
при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ко льо ри та іг раш ки.
Лі те ра Xx» з ан г лій ської мо ви в 1-му

кла сі
Бє ля ко ва Юлія Олек сан д рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, За по різь кий НВК «Сві та -
нок».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — по зна йо -
ми ти з на зва ми іг ра шок і ко льо рів, пра цю -
ва ти над ужи ван ням ко рот ких від по ві дей
ти пу «Yes, it is» або «No, it is not»; вправ ля ти
у вжи ван ні струк ту ри «I want a …»

Роз роб ка за хо ду «Но во річ ні пе ре го ни»
для 1-х — 4-х кла сів
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Бі да Лі дія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Сви ді воць ка шко ла Чер ка сько го 
р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ство ри ти
по зи тив ну ат мо сфе ру для від по чин ку ді тей;
роз ви ва ти сприт ність, ви три ва лість, на по -
лег ли вість, праг нен ня до пе ре мо ги; ви хо ву -
ва ти здат ність вза є мо ді я ти в ко ман ді, під -
три му ва ти один од но го

Роз роб ка уро ку «Ю. Ярмиш. «Ку роч ка
Ря ба і Ли си ця» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 2-му кла сі
Бой ко На дія Ми хай лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ми ку ли чин ська шко ла Ярем -
чан ської міськ ра ди Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти знан ня з роз ді лу;
вчи ти ана лі зу ва ти зміст тво ру, да ва ти ха -
рак те рис ти ки ге ро ям; роз ви ва ти на вич ки
діа ло гіч но го та мо но ло гіч но го мов лен ня,
тех ні ку чи тан ня; ви хо ву ва ти ба жан ня по -
пов ню ва ти свої знан ня, умін ня пра цю ва ти
в ко лек ти ві та са мо стій но

Роз роб ка уро ку «Дру зі пер на тих. Збе -
ре же мо пта хів рід но го краю» з кур су
«Шко ла дру зів пла не ти» в 2-му кла сі
Бой ко На дія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ров ський НВК № 99.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до при ро ди, по зна йо ми ти з при ро до о хо -
рон ної ро бо тою еко ло гів Дніп ро пет ров -
ської об лас ті, ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен -
ня до пта хів, ба жан ня до по ма га ти у важ ких
умо вах; роз гля ну ти роль лю ди ни в до по мо зі
пер на тим; ви го то ви ти та роз ві си ти шпа ків -
ні на те ри то рії шко ли

Роз роб ка уро ку «Пла не та по тре бує
до по мо ги» з кур су «Моя щас ли ва пла -

не та» в 2-му кла сі
Бой ко На дія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ров ський НВК № 99.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — по зна йо ми ти
з проб ле мою гло баль но го за бруд нен ня во -
ди та ґрун ту хі міч ни ми ми ю чи ми за со ба ми,
ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня до ре сур сів
пла не ти, по зна йо ми ти з без печ ни ми за со -
ба ми по бу то вої хі мії, на вчи ти бу ти ощад ли -
ви ми гос по да ря ми на сво їй пла не ті

Роз роб ка уро ку «Но вий стиль мо го
жит тя» з кур су «Шко ла дру зів пла не -

ти» в 2-му кла сі
Бой ко На дія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ров ський НВК № 99.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти зі шкід -
ли ви ми хар чо ви ми до бав ка ми, зі шкід ли -
вими для лю ди ни про дук та ми хар чу ван ня,
на вчи ти пра виль но ви би ра ти про дук ти хар -
чу ван ня в ма га зи ні, по зна йо ми ти з на ту -
раль ни ми про дук та ми хар чу ван ня та їх ко -
рис тю, ви хо ву ва ти ба жан ня вес ти здо ро -
вий спо сіб жит тя

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня й уза галь -
нен ня ви вче но го про зай мен ник» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-му кла сі
Бой ко Окса на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Си до рів ська шко ла Гу ся тин сько го
р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти й уза галь ни ти ви вче не про

зай мен ник; удос ко на лю ва ти на вич ки пра -
во пи су зай мен ни ків; роз ви ва ти вмін ня
впіз на ва ти в ре чен нях зай мен ни ки, ви зна -
ча ти осо бу, чис ло, від мін ки, ви ко рис то ву ва -
ти в мов лен ні; ви хо ву ва ти пра це люб ність,
ба жан ня до по мог ти один од но му; праг нен -
ня спів пра ці з ін ши ми, вмін ня ви слов лю ва -
ти влас ну дум ку, по ва жа ти дум ки ін ших

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня знань
про звук [ж], бук ви Ж, ж» з чи тан ня в 1-му
кла сі
Бо ка Ва лен ти на Іва нів на, учи тель, Зе ле но -
доль ська шко ла № 2 Апос то лів сько го р-ну
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — за крі пи ти вмін ня
чи та ти скла ди і сло ва з бук ва ми Ж, ж; удос -
ко на лю ва ти на вич ки ана лі зу слів; зба га чу -
ва ти слов ник уч нів; на вча ти пе ре да ва ти
зміст каз ки; озна йо ми ти з пра ви ла ми ети -
ке ту; роз ви ва ти мов лен ня уч нів, чи таць ку
пам’ять, ува гу, во лю, спо сте реж ли вість

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня роз по ві ді
за ілюс т ра цією до каз ки» Про двох цап ків»
з ук ра їн ської мо ви в 2 кла сі
Бо ри нець Окса на Бог да нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ясе но вець ка шко ла Рож -
ня тів сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти скла да ти роз по відь за за -
питан ня ми, бу ду ва ти ре чен ня, пра виль но
ви слов лю ва ти свої дум ки, роз ви ва ти мов -
лен ня, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас,
вправ ля ти у ви слов лю ван ні влас ної дум ки
про між осо бис тіс ні сто сун ки, ви хо ву ва ти
чуй не став лен ня один до од но го

Роз роб ка за хо ду «При ро да на вес ні»
з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі

Бо ро вик Люд ми ла Андрі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кра ма тор ська шко ла
№ 8 До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме -
та яко го — звер ну ти ува гу уч нів на знан ня
про на вко лиш нє се ре до ви ще, фор му ва ти
еко ло гіч ну куль ту ру, роз ви ва ти уяву, ви хо -
ву ва ти лю бов та бе реж ли ве став лен ня
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Чо му лі си на зи ва ють
ле ге ня ми пла не ти» з при ро доз нав ст ва в 4-
му кла сі
Бо ро дав ка Євге нія Пав лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Си нель ни ків ська шко ла № 1
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти зна хо ди ти і сис те ма ти зу ва ти
ін фор ма цію про зна чен ня лі сів для люд ст ва
та Зем лі; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, ува -
гу, пам’ять, пі зна валь ні ін те ре си, умін ня по -
рів ню ва ти, ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки
на осно ві влас них спо сте ре жень за до вкіл -
лям; удос ко на лю ва ти вмін ня зай ма тись по -
шу ко во-до слід ниць кою ді яль ніс тю, пра цю -
ва ти в гру пах; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став -
лен ня до на вко лиш ньо го се ре до ви ща,
лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Лю ди на по чи на єть ся
з доб ра» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му
кла сі
Бур ла ка Світ ла на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Баш тан ків ський НВК Ко -
дим сько го р-ну Оде ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — зна йо ми ти з по нят -
тям доб ра і зла; вчи ти ро би ти ви снов ки,
ана лі зу ва ти твір, зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас, роз ви ва ти мов ні на вич ки; фор му ва -
ти вмін ня ви раз но го чи тан ня, ро бо ти в гру -
пах; роз ви ва ти твор че мис лен ня; фор му ва -
ти ду хов но-мо раль ні цін нос ті

Роз роб ка уро ку «Охо ро на при ро ди
в Укра ї ні» з при ро доз нав ст ва в 4-му

кла сі
Бур ла ка Світ ла на Ми хай лів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Баш тан ків ський НВК
Ко дим сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — про дов жи ти озна -
йом лен ня з по нят тям «охо ро на при ро ди»,
роз ви ва ти пам’ять, ува гу, ло гіч не мис лен ня,
умін ня кри тич но та твор чо мис ли ти, ви -
хову ва ти лю бов до пред ме та, до при ро ди
рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Гра-по до рож до ко -
ро лів ст ва Укра їн ської мо ви» з ук ра їн -

ської мо ви в 4-му кла сі
Бу тен ко Ді на Андрі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ки їв ська шко ла № 238.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ва ти здат -
ність ро зу мі ти кра су та ба гат ст во ук ра їн -
ської мо ви за до по мо гою на род ної твор чос -
ті, тво рів пись мен ни ків і по етів. Ви кли ка ти
ба жан ня ви вча ти рід ну мо ву, ми лу ва ти ся її
кра сою. Роз ви ва ти мов лен нє ві здіб нос ті уч -
нів, ви кли ка ти ба жан ня тво ри ти ук ра їн -
ською мо вою

Роз роб ка уро ку «Спо рід не ні (спіль но -
ко ре не ві) сло ва. Ко рінь сло ва» з ук ра їн -
ської мо ви в 3-му кла сі
Бу тен ко Ді на Андрі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ки їв ська шко ла № 238.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
фор му ва ти вмін ня ви зна ча ти ко рінь сло ва
в спо рід не них сло вах; на вча ти ді тей роз різ -
ня ти спо рід не ні сло ва і фор ми то го ж сло ва;
роз ви ва ти в уч нів ува гу до лек сич но го зна -
чен ня слів, мов не чут тя

Роз роб ка уро ку «До ба, го ди на, хви -
лина, се кун да. Ви зна чен ня ча су за го -

дин ни ком» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Бу тен ко Ді на Андрі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ки їв ська шко ла № 238.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
за кріп лю ва ти вмін ня орі єн ту ва ти ся в ча сі,
ви зна ча ти час за го дин ни ком, розв’язу ва ти
за да чі на ви зна чен ня ча су; роз ви ва ти об -
чис лю валь ні на вич ки в ме жах 100, знан ня
таб ли ці мно жен ня та ді лен ня; ви хо ву ва ти
лю бов до кни ги

Ме то дич на роз роб ка «Тек с ти для чи -
тан ня (про тех но ло гії, що збе рі га ють

здо ров’я, та їх ви ко ри стан ня в на вчаль но-
ви хов но му про це сі)» для 2-х — 4-х кла сів
Вен г рин Зо ря на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Львів ська шко ла № 99.
Ано та ція: Тек с ти для ви ко ри стан ня на уро -
ках лі те ра тур но го чи тан ня, основ здо ров’я,
при ро доз нав ст ва, ук ра їн ської мо ви (роз ви -
ток мов лен ня) та клас них го ди нах під час
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ви вчен ня тем, що сто су ють ся тех но ло гій,
які збе рі га ють здо ров’я, та їх ви ко ри стан ня
в на вчаль но-ви хов но му про це сі

Роз роб ка уро ку «Не оз на че на фор ма
ді єс ло ва» з ук ра їн ської мо ви в 4-му

кла сі
Вер бі на Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ма рі у поль ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 3 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — озна йо ми ти з гра -
ма тич ни ми озна ка ми не оз на че ної фор ми
ді єс ло ва; фор му ва ти вмін ня роз піз на ва ти
ці ді єс ло ва се ред ін ших форм; роз ви ва ти
ува гу, спо сте реж ли вість; ви хо ву ва ти по чут -
тя гор дос ті за свою шко лу і ба жан ня доб ре
вчи ти ся

Роз роб ка уро ку «В. Не стай ко. «Кос мо -
нав ти з на шо го бу дин ку» з лі те ра тур -

но го чи тан ня в 4-му кла сі
Ви клюк Світ ла на Гри го рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ська гім на зія схід них
мов № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви хо ву ва ти ін те рес до чи тан ня тво рів
В. Не стай ка; удос ко на лю ва ти чи таць кі на -
вич ки; роз ви ва ти вмін ня ха рак те ри зу ва ти
дій о вих осіб; зба га чу ва ти слов ник; на да ти
уч ням ін фор ма цію з ген дер них пи тань; учи -
ти спів пра цю ва ти; фор му ва ти на вич ки ко -
лек ти віз му, по зи тив не став лен ня до про ти -
леж ної ста ті, ви хо ву ва ти по чут тя друж би,
вза є мо до по мо ги, вза є мо ро зу мін ня між дів -
чат ка ми і хлоп чи ка ми

Роз роб ка уро ку «Го ло си рід но го краю»з
лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Вла сюк Ма рія Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Но во во лин ська шко ла № 5 Во лин -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — озна йо ми ти з по -
ета ми Во ли ні, роз ши рю ва ти ко ло чи тан ня;
роз ви ва ти ко му ні ка цій ну ком пе тен т ність,
мо но ло гіч не мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов
до кни ги, ук ра їн ської мо ви, Бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Від ні ман ня ви ду 45–
27. Обчис лен ня дво ма спо со ба ми. Дії
з імено ва ни ми чис ла ми» з ма те ма тик ки
в 2-му кла сі
Вла сюк Окса на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ізяс лав ський НВК «ЗОШ
І сту пе ня — ди тя чі яс ла — са док № 3»
Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йо ми ти з від ні ман ням ви ду 45–27; ви -
роб ля ти вмін ня і на вич ки за сто со ву ва ти
прий о ми пись мо во го від ні ман ня в про це сі
розв’язу ван ня за дач, ви ко ну ва ти дії над іме -
но ва ни ми чис ла ми, при щеп лю ва ти ін те рес
до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Озна ки зи ми. Зи мо ві
яви ща в при ро ді» з при ро доз нав ст ва 
в 2-му кла сі
Вовк Ма ри на В’ячес ла вів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 52
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — сфор -
му ва ти уяв лен ня про ха рак тер ні озна ки зи -
ми в не жи вій при ро ді, по гли би ти знан ня

про особ ли вос ті зи мо вих мі ся ців; учи ти
про во ди ти спо сте ре жен ня за при ро дою
взим ку; роз ви ва ти ба чен ня пре крас но го
в усьо му, що нас ото чує; при щеп лю ва ти лю -
бов до при ро ди, ви хо ву ва ти бе реж ли ве
став лен ня до на вко лиш ньо го сві ту; зба га ти -
ти слов ни ко вий за пас

Роз роб ка уро ку «Імен ник» з ук ра їн -
ської мо ви в 2-му кла сі
Вой на ло вич Ла ри са Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ко рос тен ська мі ська
гім на зія Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти й уза галь -
ни ти знан ня про імен ник; удос ко на ли ти
вмін ня роз піз на ва ти імен ни ки в тек с ті; роз -
ви ва ти спо сте реж ли вість за мов ни ми яви -
ща ми, зв’яз не мов лен ня, твор че мис лен ня;
ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Сим во лі ка. Що це та -
ке? Знай мо і ша нуй мо сим во ли сво го

краю» з гро ма дян ської осві ти в 4-му кла сі
Вол ків ська Іри на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сум ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 10 ім. Ге роя Ра дян сько го Со ю зу
О. Бут ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти та уточ -
ни ти знан ня про сим во ли; по зна йо ми ти
з різ но ма ніт ніс тю сим во лі ки у на шо му жит -
ті; по ши ри ти і зба га ти ти знан ня про сим во -
ли Укра ї ни; ви хо ву ва ти по ва гу до сим во лі ки
Бать ків щи ни; спри я ти фор му ван ню на ці о -
наль ної сві до мос ті; зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас

Ме то дич на роз роб ка «Ма те ма тич ні
дик тан ти» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Во ро пай Лю бов Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 28.
Ано та ція: Роз роб ка ди дак тич них ма те рі а лів
з ус но го ра хун ку для уро ків ма те ма ти ки

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ва пе ре вір -
ка знань» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Во ро пай Лю бов Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 28.
Ано та ція: До бір ка тес то вих за вдань з ма те -
ма ти ки

Роз роб ка уро ку «За галь не по нят тя про
при кмет ник» з ук ра їн ської мо ви в 3-му
кла сі
Га ва нюк На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ма няв ський НВК Бо го род -
чан сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — зба га ти ти знан ня
про при кмет ник, зна чен ня йо го у мов лен ні;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, роз ши рю ва ти
і по глиб лю ва ти знан ня про при род ні про це -
си що від бу ва ють ся на вес ні; ви хо ву ва ти
лю бов до рід ної мо ви, бе реж не став лен ня
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Пись мо ряд ко вої
букви ф, скла дів і слів з нею» з на вчан ня
гра мо ти в 1-му кла сі
Гал га нець Іри на Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Рів нен ський НВК № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — на вча ти пи са ти ряд ко ву бук ву ф,
скла ди і сло ва з нею; учи ти ана лі зу ва ти
струк ту ру бук ви, по рів ню ва ти її з ін ши ми;
удос ко на лю ва ти вмін ня зву ко во го та зву ко-
бук ве но го ана лі зу; зба га чу ва ти слов ни ко -

вий за пас; роз ви ва ти твор че мис лен ня;
фор му ва ти мов лен нє ву ком пе тен т ність; ви -
хо ву ва ти охай ність, ін те рес до на вчан ня,
лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Таб ли ця мно жен ня
чис ла 6» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі

Гат чен ко Те тя на Ві та лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Но во ба сан ська шко ла Боб ро -
виць ко го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(меді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
по зна йо ми ти з таб ли цею мно жен ня чис ла
6, спри я ти її швид ко му за пам’ято ву ван ню;
роз ви ва ти об чис лю валь ні на вич ки, умін ня
розв’язу ва ти за да чі; роз ви ва ти пам’ять, ува -
гу; ви хо ву ва ти ін те рес до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Де ре ва — оче вид ці іс -
то рич них по дій» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 4-му кла сі
Гла зи рі на Ан на Ста ніс ла вів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 52
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — вчи ти зна хо ди ти і сис те ма ти зу ва ти
ін фор ма цію, ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки
на осно ві спо сте ре жень, зро зу мі ти зна чен -
ня іс то рії для лю ди ни; озна йо ми ти з лі те ра -
тур ни ми тво ра ми, вправ ля ти у ви раз но му
чи тан ні та вмін ні пе ре ка зу ва ти

Роз роб ка уро ку «Ди кі і свій ські тва ри -
ни» з при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Го лу бен ко Окса на Дмит рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бі ло цер ків ська шко ла
№ 20 Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти уч нів
з іс тот ни ми озна ка ми ди ких і свій ських тва -
рин; учи ти ви зна ча ти, яку ко ристь при но -
сять свій ські тва ри ни лю ди ні; роз ви ва ти
спо сте реж ли вість, ува гу; ви хо ву ва ти дбай -
ли ве став лен ня до тва рин

Роз роб ка уро ку «По до рож сто рін ка ми
улюб ле них ка зок» в 1-х — 4-х кла сах
Гон ча рен ко Лі лія Су ре нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ми хай лів ська шко ла Ка зан -
ків сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект бі б ліо теч ро го
уро ку, ме та яко го — по вто ри ти й уза галь -
ни ти знан ня на род них та ав тор ських ка -
зок; роз ши рю ва ти кру го зір ді тей, учи ти
ста ви ти ся до книж ки як до дже ре ла знань,
муд ро го по рад ни ка в жит ті; роз ви ва ти
пам’ять, ува гу, кміт ли вість, уяву, вмін ня
пе ре вті лю ва ти ся; ви хо ву ва ти лю бов
до кни ги, про буд жу ва ти ба жан ня чи та ти,
ді ли ти ся сво ї ми вра жен ня ми від про чи та -
но го

Роз роб ка уро ку «Здо ров’я — це скарб»
з основ здо ров’я в 3-му — 4-му кла сах
Го рень чук Оль га Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, При слуць кий НВК Бе рез -
нів сько го р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — учи ти здо ро во го спо -
со бу жит тя, сві до мо ста ви ти ся до сво го здо -
ров’я; роз ви ва ти ба жан ня вес ти ак тив ний
спо сіб жит тя, бе рег ти, зміц ню ва ти здо -
ров’я; ви хо ву ва ти ко рис ні звич ки, ба жан ня
пе ре тво ри ти на бу ті знан ня у внут ріш ню
по тре бу
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Роз роб ка уро ку «По рів нян ня дро бів»
з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Го род ня Га ли на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Си няв ський НВК «ЗНЗ
І–ІІІ ст. — ДНЗ» Ро кит нян сько го р-ну Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — озна йо ми ти уч нів із прий о -
ма ми по рів нян ня дро бів; удос ко на лю ва ти
їх вмін ня розв’язу ва ти за да чі за до по мо -
гою фор мул до бут ку

Роз роб ка уро ку «А. По та по ва «Чем ний
Ми кол ка» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Граж дан Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 71.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти на вич ки
об го во рен ня дис ку сій них пи тань, ви роб -
лен ня влас ної по зи ції; ви хо ву ва ти куль ту ру
по ве дін ки, від по ві даль ність за свої вчин ки
та сло ва

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня таб ли ці
мно жен ня чис ла 6» з ма те ма ти ки в 2-му
кла сі
Грек Світ ла на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ши ря їв ський НВК «Олімп» Оде -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — озна йо ми ти з таб ли цею мно жен ня
чис ла 6 та її прак тич ним за сто су ван ням,
удос кона лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти
вира зи і за да чі, за сто со ву ю чи знан ня
таб ли ці мно жен ня, роз ви ва ти пам’ять,
ува гу, об чис лю валь ні на вич ки, ви хо ву ва -
ти ін те рес до ма те ма ти ки та пат рі о тич ні
по чут тя

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня знань
з те ми «Ну ме ра ція чи сел в ме жах 20» з ма -
те ма ти ки в 1-му кла сі
Гриб Окса на Ярос ла вів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Рі пи нець ка шко ла Бу чаць ко го р-
ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня
з ну ме ра ції чи сел у ме жах 20, фор му ва ти
вмін ня по рів ню ва ти чис ла дру го го де сят ка;
удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня скла -
да ти за да чі за ма люн ком і розв’язу ва ти їх,
роз піз на ва ти гео мет рич ні фі гу ри; ви хо ву -
ва ти уваж ність

Роз роб ка уро ку «Дер жав ні сим во ли
у тво рах ук ра їн ських по етів» з лі те ра тур -
но го чи тан ня в 4-му кла сі
Гри цен ко На та лія Дмит рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Пол тав ська шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим -
кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та
яко го — удос ко на лю ва ти на вич ки сві до -
мо го ви раз но го чи тан ня по етич них тво -
рів; роз ши ри ти по нят тя про дер жав ні
сим во ли Укра ї ни; учи ти ана лі зу ва ти, зі -
став ля ти про чи та не; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, мис лен ня, пам’ять, ува гу, ес -
те тич ні по чут тя; ви хо ву ва ти пат рі о тизм,
лю бов, гор дість і по ва гу до сим во лів
Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Звук [ч], по зна чен ня
йо го бук вою Чч («че»)» з на вчан ня гра мо ти
в 1-му кла сі
Гу са ро ва Анто ні на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Охтир ська шко ла № 6
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
озна йо ми ти з но вою бук вою, її зву ко вим
зна чен ням; фор му ва ти вмін ня пра виль но
ар ти ку лю ва ти звук [ч], чи та ти скла ди
та сло ва з но вою бук вою; ви ко ну ва ти
звуко вий ана ліз, вчи ти сприй ма ти текст
на слух; роз ви ва ти на вич ки мов лен нє вої
ді яль нос ті, при щеп лю ва ти куль ту ру спіл -
ку ван ня; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го
краю, по ва гу до тра ди цій ук ра їн сько го
наро ду

Роз роб ка про ек ту «Енер го збе рі галь -
ний бу ди нок» з при ро доз нав ст ва 

в 3-му кла сі
Дем’яно со ва Лю бов Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла № 7
Запо різь кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту на за яв ле ну те -
му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді а -
пре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — спри -
я ти усві дом лен ню не об хід нос ті еко ном но го
ви ко ри стан ня елек т ро енер гії, озна йо ми ти
з прин ци па ми «Спо руд жен ня» енер го збе -
рі галь но го бу дин ку; учи ти пла ну ва ти свої
дії, спіль но з бать ка ми вес ти по шук і про во -
ди ти до слід жен ня; ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ран ньо к ві ту чі тра -
в’янис ті рос ли ни» з при ро доз нав ст ва 
в 2-му кла сі
Ди чен ко Люд ми ла Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сум ська шко ла № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти уч нів роз піз -
на ва ти пер шоц ві ти; роз ви ва ти спо сте реж -
ли вість; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Роз фар буй вес ну при -
кмет ни ка ми (озна ка ми)» з ук ра їн ської мо -
ви в 3-му кла сі
Ді ду сен ко Іри на Ві та лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Че му жів ська шко ла Змі їв -
сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з іс тот -
ни ми озна ка ми при кмет ни ка; фор му ва ти
вмін ня до реч но вжи ва ти при кмет ни ки,
учи ти впіз на ва ти їх за пи тан ня ми, умі ти
ста ви ти пи тан ня від імен ни ка до при кмет -
ни ка; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, об раз не
мис лен ня; ви хо ву ва ти бе реж не став лен ня
до при ро ди, її ба гатств та лю бов до рід ної
мо ви

Роз роб ка уро ку «Впра ви для фор му -
ван ня куль ту ри ру хів з еле мен та ми гім -
нас ти ки» з фі зич ної куль ту ри в 2-му кла сі
Дмит рен ко Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель
фізич ної куль ту ри, Сє вє ро до нець ка шко ла
№ 6 Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — фор му ван ня куль -
ту ри ру хів у ді тей, ви ко ри стан ня їх у по -
всяк ден ній ді яль нос ті

Фраг мент уро ку «А. Ка чан «Дів чин ка
і мо ре» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му

кла сі

Дмит рі єн ко Світ ла на Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Но во бузь ка шко ла
№ 10 Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: Май с тер-клас із на вчан ня ауди -
то рії ме то ди ки мне мо тех ні ки

Роз роб ка уро ку «Спо сте ре жен ня за
при ро дою в зи мо во му лі сі» з при ро доз нав -
ст ва в 2-му кла сі
До ро хо ва Ві ра Ва ле рі їв на, за ступ ник ди рек -
то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Ру -
біжан ська шко ла № 8 Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — про вес ти
спо сте ре жен ня за змі на ми в жи вій та не -
живій при ро ді в лі сі взим ку; по зна йо ми ти
з пра ви ла ми по ве дін ки в лі сі; на вча ти
розпіз на ва ти «не ви ди мі лан цюж ки» в зи -
мо во му лі сі

Роз роб ка уро ку «Ліч ба пред ме тів. По -
нят тя один-ба га то. Спів від но шен ня циф ри
і чис ла» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
До ро хо ва На та лія Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Крас но град ська шко ла № 1
ім. О. І. Ко пи лен ка Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти по нят тя чис ло й циф ра;
фор му ва ти вмін ня зі став ля ти чис ло пред -
ме тів із від по від ною циф рою; вправ ля ти
в на пи сан ні еле мен тів цифр; роз ви ва ти ува -
гу, пам’ять, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти
по чут тя вза є мо до по мо ги, ін те рес до ви -
вчен ня ма те ма ти ки, ста ран ність, охай ність
під час пись ма

Роз роб ка уро ку «Ек скур сія в осін ній
сад» з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Дут чак Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар лі їв ська шко ла По піль -
нянсько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уста но ви ти при чи ни, що зу мов лю ють
змі ни в при ро ді; роз ви ва ти вмін ня ви яв ля -
ти озна ки осе ні, пе ре да ва ти ре зуль та ти
спо сте ре жень; роз ви ва ти ко му ні ка тив ну
ком пе тен цію, ес те тич ні по чут тя, вмін ня
спо сте рі га ти за при ро дою, ці ну ва ти кра су;
ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди і рід но го
краю

Роз роб ка уро ку «Є. Пер мяк. Опо ві дан -
ня «Пі чу гін міст» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 2-му кла сі
Євту шен ко Те тя на Юрі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла № 1 За по -
різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — про дов жи ти ро бо ту з опо ві дан ням
«Пі чу гін міст»; удос ко на лю ва ти на вич ки
чи тан ня; про дов жи ти ро бо ту над при -
слів’ями; спри я ти фор му ван ню ці ліс но го
уяв лен ня про основ ну ідею тво ру; учи ти
слу ха ти і чу ти ху дож нє сло во, ви слов лю ва -
ти своє став лен ня до ге ро їв, ви ді ля ти сло ва,
що по ка зу ють став лен ня ав то ра до ге ро їв,
ви зна ча ти основ ну дум ку тво ру; на вча ти
пра виль нос ті і ви раз нос ті мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Зав т раш ній ха рак тер
у сьо год ніш ньо му вчин ку» з кур су «Абет -
ка ка де та» в 2-му кла сі
Єрьо мі на Оле на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 30 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — на вчи ти да ва ти
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мораль ну оцін ку вчин кам, по ка за ти, з яких
по зи цій мож на роз гля да ти вчин ки; фор му -
ва ти по зи тив ні ри си ха рак те ру; роз ви ва ти
вмін ня про гно зу ва ти на слід ки вчин ків і ко -
ре гу ва ти свою по ве дін ку; на да ти мож ли -
вість че рез си ту а тив ні при кла ди по ба чи ти
се бе; ви хо ву ва ти праг нен ня вдос ко на лю ва -
ти ся

Роз роб ка уро ку «Пра во пис слів
з апос т ро фом» з ук ра їн ської мо ви 

в 2-му кла сі
Жаж ко ва Те тя на Пет рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 85
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по гли би ти знан ня
про на пи сан ня слів з апос т ро фом, пи са ти
пра виль но сло ва, упіз на ва ти їх се ред ін ших,
учи ти пра цю ва ти над при слів’ями та при -
каз ка ми; ви хо ву ва ти ін те рес до мо ви, роз -
ви ва ти уяву, об раз не мис лен ня, фан та зію,
умін ня ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти, ви ді ля ти
го лов не, ви хо ву ва ти лю бов до ма ми, друж ні
сто сун ки

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня ху дож ньо -
го тво ру з еле мен та ми опи су «Квіт ка сон -
ця» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Жо рі на Люд ми ла Юрі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дніп ров ська шко ла № 20.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — удос ко -
на лю ва ти на вич ки скла да ти ху дож ні тво -
ри; на вча ти до ціль но ви ко рис то ву ва ти
епі те ти та по рів нян ня; фор му ва ти ко му ні -
ка тив ні вмін ня; зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас

Роз роб ка уро ку «По до рож ра зом з Лун -
ті ком» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі спе ці аль -
ної шко ли
Жук Оле на Ва ле рі їв на, учи тель мо лод ших
кла сів, Гір ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
По пас нян сько го р-ну Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — учи ти на зи ва ти,
запи су ва ти та по рів ню ва ти чис ла дру го го
де сят ка; роз ви ва ти пам’ять, ма те ма тич не
мов лен ня, ува гу, мис лен ня, пі зна валь ний
ін те рес; фор му ва ти на вич ки са мо кон т ро -
лю, ко му ни ка тив ні здіб нос ті, ко ре гу ва ти
об чис лю валь ні на вич ки

Роз роб ка уро ку «Що та ке гі гі є на?»
з основ здо ров’я в 2-му кла сі
Жук Те тя на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Бі ло цер ків ська шко ла № 21 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з по нят тям «гі гі є на»,
з’ясу ва ти при зна чен ня пред ме тів ін ди ві ду -
аль но го ко рис ту ван ня; фор му ва ти уяв -
лення про здо ров’я, йо го зна чен ня для
навчан ня, спіл ку ван ня, пра ці, від по чин ку;
роз ви ва ти ба жан ня що ден но пік лу ва ти ся
про своє здо ров’я; ви хо ву ва ти охай ність,
аку рат ність

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня зву ко во -
го зна чен ня бук ви Її» з на вчан ня гра мо ти
в 1-му кла сі
За до рож на Іри на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Гір ська шко ла № 15 По пас -
нян сько го р-ну Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — про дов жи ти

форму ва ти уяв лен ня про зву ко-бук вен ні
спів від но шен ня в сис те мі го лос них ук ра їн -
ської мо ви, роз ви ва ти сві до мі на вич ки чи -
тан ня слів з бук вою Її, фор му ва ти по нят тя
Бать ків щи ни, ша ноб ли ве став лен ня до рід -
ної зем лі, мо ви ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Лю ди на — час ти на
при ро ди. Лю ди на — час ти на сус піль -

ст ва» з кур су «Я у сві ті» в 3-му кла сі
Зай це ва Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ський НВК «За галь -
но ос віт ній на вчаль ний за клад — до шкіль -
ний на вчаль ний за клад» № 36» Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: Пі сля цьо го уро ку уч ні змо жуть:
ха рак те ри зу ва ти лю ди ну як час ти ну при ро -
ди та час ти ну сус піль ст ва; по яс ню ва ти,
що від різ няє лю ди ну від тва ри ни; по рів -
нюва ти дії лю ди ни і тва ри ни в по да них си -
ту а ці ях; дис ку ту ва ти на те му «Лю ди на —
час ти на при ро ди чи час ти на сус піль ст ва?»;
ар гу мен ту ва ти свою дум ку з цьо го при во ду;
по яс ню ва ти своє став лен ня до цьо го пи -
тання

Кон с пект уро ку «Спіль но ко ре не ві
слова. Ко рінь сло ва» з ук ра їн ської мо ви
в 3-му кла сі
Зо ло та рев ська Га ли на Фе до рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, При мор ська фі лія Опор -
но го за кла ду — Ска дов ський НВК «Ака де -
міч на гім на зія» Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня про
по нят тя спіль но ко ре не вих слів на осно ві
до слід жен ня спо рід не нос ті слів; фор му ва ти
вмін ня ви зна ча ти ко рінь у ря ді спіль но ко -
ре не вих слів; роз ви ва ти мов не чут тя, куль -
ту ру пись ма, умін ня пра цю ва ти у гру пах;
ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Хай во гонь в сер цях
па лає, а по жеж хай не бу ває» з основ

здо ров’я в 2-му кла сі
Іва нус Оль га Де оні зів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дро го биць ка шко ла № 15 Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
довести, що во гонь мо же бу ти ко рис ним
і не без печ ним; про дов жи ти фор му ва ти
уяв лен ня про при чи ни по жеж; учи ти
викли ка ти по жеж но-ря ту валь ну служ бу,
пра ви ла по жеж ної без пе ки; фор му ва ти
здо ров’яз бе ре жу валь ну, ко му ні ка тив ну,
со ці аль ну ком пе тен т нос ті, спри я ти цін -
нісно му став лен ню шко ля рів до жит тя
і здоров’я

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня об чис -
лен ня на ви чок мно жен ня та ді лен ня дво -
циф ро во го чис ла на од но циф ро ве» з ма те -
ма ти ки в 3-му кла сі
Івлє ва Ін на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кос тян ти нів ська спе ці а ла зо ва на
шко ла № 6 з по глиб ле ним ви вчен ням окре -
мих пред ме тів До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — від пра цю ва ти ус ні
та пись мо ві об чис лю валь ні на вич ки
множен ня і ді лен ня дво циф ро во го чис ла
на од но циф ро ве; удос ко на лю ва ти вмін ня
скла да ти і розв’язу ва ти за да чі, зна хо ди ти
час т ку від чис ла; уточ ни ти знан ня про гео -
мет рич ні фі гу ри; роз ви ва ти ма те ма тич не
мов лен ня, ува гу, ло гіч не мис лен ня; ство -
рюва ти умо ви для роз вит ку пі зна валь но го

ін те ре су; ви хо ву ва ти у ді тей по чут тя пат рі о -
тиз му, вза є мо до по мо ги

Роз роб ка уро ку «Home, Sweet Home»
з ан г лій ської мо ви в 4-му кла сі
Ільї на Оль га Ми хай лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Чор но мор ська шко ла № 4 Оде -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
уза галь нен ня та сис те ма ти за ція лек сич но го
та гра ма тич но го ма те рі а лу за те мою

Роз роб ка уро ку «Зем ля — спіль ний дім
для лю дей. Не об хід ність вза є мо до по мо ги,
спів пра ці, охо ро ни при ро ди спіль ни ми зу -
сил ля ми» з кур су «Я у сві ті» в 3-му кла сі
Іль чен ко Люд ми ла Євге нів на, учи тедь
почат ко вих кла сів, Авгус ти нів ська шко ла
За по різь ко го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти знан ня
про тур бот ли ве став лен ня до при ро ди; ви -
кли ка ти ін те рес до ви вчен ня і за сто су ван ня
до сві ду ро зум но го ви ко ри стан ня при род -
них ба гатств; по ка за ти не ра ці о наль не ви ко -
ри стан ня при род них ба гатств, та зна чен ня
при ро ди в жит ті лю ди ни

Ме то дич на роз роб ка «Слов ни ко ві сло -
ва» для 2-х кла сів
Ілюш кі на Оле на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Вил ків ська шко ла № 1 Оде -
ської обл.
Ано та ція: Муль ти ме дій на пре зен та ція для
уро ків ук ра їн ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Ігро ві впра ви з на дан -
ня ко манд ви ко нав цям у се ре до ви щах
про гра му ван ня» з ін фор ма ти ки в 2-му
кла сі
Іса єв Ві та лій Олек сан д ро вич, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ми ко ла їв ська шко ла № 56.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — на вчи ти на да ва ти
ко ман ди ви ко нав цю в се ре до ви щах
програ му ван ня; роз ви ва ти спо сте реж ли -
вість, пам’ять, мов лен ня; ви хо ву ва ти здат -
ність орі єн ту ва ти ся в ін фор ма цій но му
прос то рі

Роз роб ка уро ку «Пер ший раз — у пер -
ший клас» для 1-х кла сів
Істо мі на Оле на Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Тро їць ка гім на зія Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — роз кри ти зміст
слів «шко ла», «шко ляр», роз ши рю ва ти
пі зна валь ну ді яль ність ді тей, фор му ва ти
ін те рес до на вко лиш ньо го сві ту, роз -
вива ти уяву, мис лен ня, пам’ять, ува гу,
мов лен ня, ви хо ву ва ти ін те рес до на вчан -
ня, ба жан ня ді зна ти ся щось но ве, то ва -
ри ськість

Роз роб ка уро ку «Їжте на здо ров’я!»
з основ здо ров’я в 2-му кла сі
Ка зі мі ро ва Ва лен ти на Дмит рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Сла вут ська шко ла № 1
Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти уч нів
з основ ни ми пра ви ла ми хар чу ван ня, спри я -
ти роз вит ку на вич ки здо ро во го хар чу ван -
ня, фор му ва ти здо ров’яз бе рі га ю чі ком пе -
тен т нос ті

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
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Роз роб ка уро ку «Сло ва, які озна ча ють
на зви пред ме тів (імен ни ки)» з ук ра їн ської
мо ви в 2-му кла сі
Ка луць ка Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 93
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — да ти уяв лен ня про імен ни ки,
учи ти роз різ ня ти по нят тя «пред мет» і «сло -
во» як йо го на зву; фор му ва ти вмін ня ста ви -
ти пи тан ня до слів, що озна ча ють на зви
кон к рет них пред ме тів та іс тот; зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас

Роз роб ка уро ку «»Ко рис ні ко па ли ни»
з при ро доз нав ст ва в 4-му кла сі
Кар гі на На та лія Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ру бі жан ська шко ла № 8 Лу -
ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан -
ня з те ми; під вес ти до ви снов ку про ра ці о -
наль не й еко ном не ви ко ри стан ня ко рис них
ко па лин; ви хо ву ва ти по ва гу до лю дей пра ці,
лю бов до при ро ди; фор му ва ти куль ту ру
спіл ку ван ня, умін ня від по ві да ти, ви слу хо -
ву ва ти ін шо го, узгод жу ва ти дії

Роз роб ка уро ку «Пе ре вір ка дії мно жен -
ня дією ді лен ня» з ма те ма ти ки в 3-му класі
Кат ре нич Оль га Фе до рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Буб нів ська шко ла Во ло ди мир-
Во лин сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з прий о -
мом пе ре вір ки дії мно жен ня дією ді лен ня;
вправ ля ти в скла дан ні за дач за по да ним ви -
ра зом; удос ко на лю ва ти вмін ня розв’язу ва -
ти за да чі на зна ход жен ня су ми двох до бут -
ків; роз ви ва ти мис лен ня; ви хо ву ва ти ін те -
рес до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Бать ків щи на —
то най кра щий край» з лі те ра тур но го чи -
тан ня в 2-му кла сі
Ке то ва Окса на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ки їв ська гім на зія схід них мов
№ 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — учи ти го лос но і ви -
раз но чи та ти, ана лі зу ва ти про чи та не; зба га -
чу ва ти слов ни ко вий за пас; фор му ва ти по -
нят тя про сим во ли і тра ди ції сво го на ро ду;
ви хо ву ва ти по чут тя гор дос ті за ук ра їн ський
на род; фор му ва ти пі зна валь ний ін те рес

Роз роб ка уро ку «Твої пра ва. Пра ва ди -
ти ни на здо ров’я у сім’ї та сус піль ст ві»
з основ здо ров’я в 3-му кла сі
Ки бе нок Ні на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сла ву тиць ка шко ла № 3 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз ши ри -
ти уяв лен ня про основ ні пра ва ди ти ни
в сім’ї та сус піль ст ві; ви кли ка ти ба жан ня
зна ти свої пра ва; спри я ти ро зу мін ню важ -
ли вос ті прав ди ти ни на здо ров’я у сім’ї
та сус піль ст ві для роз вит ку осо бис тос ті;
учи ти від різ ня ти пра ва ди ти ни від їх
обов’яз ків

Роз роб ка уро ку «Чис ло і циф ра 9. По -
рів нян ня чи сел. Чи тан ня рів нос тей

і не рів нос тей» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Ки ри чен ко Світ ла на Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 66
Дніп ро пет ров ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — про дов жи ти
форму ван ня по нят тя «чис ла»; по зна йо ми ти
з на пи сан ням циф ри 9, по нят тям «дев’я -
тий»; на вча ти по рів ню ва ти чис ла в ме жах 9,
до пов ню ва ти до 9; удос ко на лю ва ти об чис -
лю валь ні на вич ки; роз ви ва ти мис лен ня; ви -
хо ву ва ти аку рат ність, бе реж ли ве став лен -
ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ве ли кі і ма лень кі та -
єм ни ці в каз ках Кос тян ти на Ушин сько го»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Кір чак На та лія Пав лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Тав рій ський НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — до шкіль ний
на вчаль ний за клад» Ток маць ко го р-ну За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — роз ши ри ти
знання про твор чість К. Ушин сько го; удос -
ко налю ва ти на вич ки усві дом ле но го ви раз -
но го чи тан ня та вмін ня швид ко орі єн ту ва -
ти ся в тек с ті, до би ра ти пра виль ну ін то на -
цію; по пов ню ва ти слов ник уч нів но ви ми
сло вами

Роз роб ка уро ку «Чо ти ри по ри ро ку»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Кі рю хі на Ла ри са Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дніп ров ська шко ла № 50.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — про дов жи ти зна йом ст во з твор чіс тю
Н. За бі ли, озна йо ми ти з тво ром «Чо ти ри
по ри ро ку», учи ти пра виль но, ви раз но
чита ти по етич ні тво ри, ін то на цією пе ре да -
ва ти на стрій, ба чи ти та від чу ва ти кра су й
різ но ма ніт ність при род них явищ, пе ре да -
ва ти своє став лен ня до зміс ту; роз ви ва ти
чи таць кі на вич ки, зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас; ви хо ву ва ти спо сте реж ли вість,
лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня зву ко вих
зна чень бук ви «ел». Чи тан ня скла дів, слів,
ре чень» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Ко ва лен ко Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Но вог ро дів ська № 10
ім. Та ра са Шев чен ка До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за кріп лю ва ти вмін ня чи та ти скла ди
і сло ва з ви вче ни ми бук ва ми, удос ко на лю -
ва ти вмін ня здій с ню ва ти зву ко-бук ве ний
ана ліз слів, спо сте ре жен ня за тво рен ням
слів (імен ник — при кмет ник); по пов ню ва ти
слов ни ко вий за пас уч нів; на вча ти скла да ти
текст з опо рою на ма лю нок; ви хо ву ва ти ба -
жан ня ро би ти доб рі спра ви

Роз роб ка уро ку «Осінь. Осін ні мі ся ці»
з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Ко жуш ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сум ська шко ла № 21.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з осін ні -
ми мі ся ця ми; роз кри ти іс то рію по ход жен ня
назв мі ся ців oceнi; учи ти опи су ва ти кра су
при ро ди во се ни та по зи тив ні емо ції, які во -
на ви кли кає; роз ви ва ти уяву, мов лен ня,
спо сте реж ли вість, пам’ять; ви хо ву ва ти лю -
бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Си но ні ми. Зна чен ня
си но ні мів» з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Ко лес ник Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Олек сі є во-Друж ків ська

са на тор на шко ла-ін тер нат № 13 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — фор му ва ти по нят тя про си но ні ми;
роз ви ва ти вмін ня до би ра ти си но ні міч ні
сло ва з ме тою уви раз нен ня мов лен ня; роз -
ви ва ти мов не чут тя, ін те рес до мо ви, ува гу
до лек сич них зна чень слів, умін ня ко рис ту -
ва ти ся ни ми; при щеп лю ва ти лю бов до спі -
ву чос ті ук ра їн ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Збе ре же мо при ро ду
Зем лі ра зом» з при ро доз нав ст ва в 4-му
кла сі
Ко ля да Ва лен ти на Мат ві їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Ста ро ко заць кий НВК
Біл го род-Дніс т ров сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою,
ме та яко го — по зна йо ми ти з по нят тям
«еко ло гіч на ка та стро фа»; фор му ва ти уяв -
лен ня про стан при ро ди на Зем лі; по гли би -
ти і розши ри ти знан ня про вплив лю ди ни
на при ро ду; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те -
рес; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю, бе -
реж ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня на три циф -
ро ве чис ло, як що в роз ря ді де сят ків сто їть
0» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Кон д ра тюк Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Бер ди чів ська мі ська гу -
ма ні тар на гім на зія № 2 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — ви вес ти ал го ритм мно жен ня
на три циф ро ве чис ло, як що в роз ря ді де сят -
ків сто їть 0, удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні
вмін ня і на вич ки, умін ня розв’язу ва ти скла -
де ні за да чі; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
ува гу, пам’ять; ви хо ву ва ти до пит ли вість, ін -
те рес до ви вчен ня ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Звук [м], бук ви М
м. Пись мо ве ли кої і ма лої лі тер М м»
з пись ма в 1-му кла сі
Ко рот ких На та лія Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 156.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з пись ма
на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Одно рід ні чле ни ре -
чен ня. За кріп лен ня знань за те мою «Ре -
чен ня» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Ко сен ко На та лія Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська гім на зія № 172.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — роз ши рю ва ти уяв лен ня про
од но рід ні чле ни ре чен ня; роз ви ва ти вмін ня
скла да ти ре чен ня з од но рід ни ми чле на ми,
за крі пи ти знан ня за те мою «Ре чен ня»

Ме то дич на роз роб ка «Се мес т ро ві
кон т роль ні ро бо ти» з ан г лій ської мо -

ви в 3-му кла сі (1-й се местр)
Ко ха но ва На та лія Юрі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Сум ський НВК № 41.
Ано та ція: Се мес т ро ві кон т роль ні ро бо ти
з чи тан ня та пись ма

Роз роб ка уро ку «Ди ко рос лі рос ли ни
рід но го краю. Лі кар ські рос ли ни» з при ро -
доз нав ст ва в 1-му кла сі
Кра є ва Оль га Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ста ро біль ська шко ла № 1
Луган ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — про дов жи ти зна йом ст во зі сві том рос -
лин; да ти но ві по нят тя; на вча ти роз піз на ва -
ти рос ли ни най ближ чо го ото чен ня за пев -
ни ми озна ка ми; по зна йо ми ти з де яки ми
ви да ми лі кар ських рос лин рід но го краю;
роз ви ва ти ува гу, спо сте реж ли вість; фор му -
ва ти вмін ня та ба жан ня ак тив но бе рег ти
і за хи ща ти при ро ду

Роз роб ка уро ку «А. Ді ма ров. «Для чо го
лю ди ні сер це» з лі те ра тур но го чи тан ня 
в 3-му кла сі
Крас но пір На та лія Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Лич ків ська шко ла Маг да -
ли нів сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — зна йо ми ти з по нят тям каз ка, лі -
тера тур на каз ка; на вчи ти роз піз на ва ти та кі
каз ки се ред ін ших; учи ти пра виль но ви -
знача ти го лов ну дум ку тво ру, дій о вих осіб;
ма лю ва ти сло вес ний пор т рет; удос ко на лю -
ва ти на вич ки лі те ра тур но го чи тан ня; ви хо -
ву ва ти по чут тя лю дя нос ті

Роз роб ка уро ку «Збе ре же мо наш зе ле -
ний зем ний дім» з при ро доз нав ст ва в 3-му
кла сі
Кри вен ко На та лія Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 30
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — зба га ти ти
знан ня про при ро ду і за хо ди що до її збе -
режен ня; фор му ва ти про стан еко ло гії
на Зем лі; роз ви ва ти вмін ня зі став ля ти
вчинки лю дей, ар гу мен ту ва ти свою дум ку,
уста нов лю ва ти зв’язок між еле мен та ми
довкіл ля

Кон с пект уро ку «В. Су хо млин ський
«Не за бу вай про дже ре ло» з лі те ра тур но го
чи тан ня в 4-му кла сі
Кри жа нів ська Світ ла на Во ло ди ми рів на,
учи тель по чат ко вих кла сів, Тер но піль ська
шко ла № 27 ім. В. Гур ня ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти і по гли -
би ти знан ня про жит тя і твор чість В. Су -
хомлин сько го, удос ко на лю ва ти на вич ки
пра виль но го й ви раз но го чи тан ня, лі те ра -
тур но го ана лі зу; фор му ва ти вмін ня вста -
нов лю ва ти при чи но во-на слід ко ві зв’яз ки;
про бу ди ти осо бис ту від по ві даль ність за
охо ро ну до вкіл ля, фор му ва ти еко ло гіч ну
ком пе тен т ність

Ме то дич на роз роб ка «Кон т роль ні ро -
бо ти з лі те ра тур но го чи тан ня» в 3-му кла сі
Кузь мук Оль га Бо ри сів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ізяс лав ський НВК «ЗОШ І сту -
пе ня — ди тя чі яс ла-са док № 3» Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: До бір ка тек с тів для про ве ден ня
кон т роль них ро біт (лі те ра тур не чи тан ня)

Роз роб ка уро ку «Цін ність і не по втор -
ність люд сько го жит тя» з основ здо ров’я
в 4-му кла сі
Куль бабська Люд ми ла Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ська гім на зія № 34
«Ли бідь» ім. Вік то ра Мак си мен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — фор му ва ти уяв лен ня про лю -
ди ну як най біль шу й не по втор ну цін ність;
фор му ва ти здо ров’яз бе ре жу валь ні ком пе -

тен т нос ті, що спри яють здо ров’ю ді тей, від
яко го за ле жить здо ров’я на ції, а зна чить
бла го по луч чя і доб ро бут всієї Укра ї ни, її
май бут нє

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня на три -
циф ро ве чис ло» з ма те ма ти ки в 3-му

кла сі
Кум ка Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Рів нен ська шко ла Оча ків сько го
р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — сфор му ва ти
вміння мно жи ти ба га то циф ро ве чис ло
на три циф ро ве; роз ви ва ти ін ди ві ду аль ні
здіб нос ті че рез ді яль ніс ний ме тод з вра -
хуван ням ди фе рен цій о ва но го під хо ду, ло -
гіч не мис лен ня; тре ну ва ти об чис лю валь ні
на вич ки таб лич но го мно жен ня і ді лен ня;
ви хо ву ва ти осо бис ту від по ві даль ність за
ви ко нан ня ро бо ти

Роз роб ка уро ку «Які при кме ти у зи ми?
Зи мо ві мі ся ці» з при ро доз нав ст ва в 2-му
кла сі
Ку ниць ка Ла ри са Ми хай лів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 93
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
про те, як змі ни при ро ди від об ра же ні
в назвах зи мо вих мі ся ців; вчи ти ви раз но,
чіт ко чи та ти зи мо ві при кме ти та по яс ню ва -
ти їх зміст; роз ви ва ти спо сте реж ли вість,
пам’ять, ви раз не мов лен ня; ви хо ву ва ти лю -
бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «В. Су хо млин ський. «А
хто вам каз ку роз по ві дає, ба бу сю?» з на -
вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Куп рі я но ва Ка те ри на Вік то рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кос тян ти нів ська шко ла
№ 3 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — зна йо ми ти з до роб ком В. Су хо млин -
сько го; удос ко на лю ва ти умін ня пра цю ва ти
з кни гою; фор му ва ти усві дом ле не став лен -
ня до за галь но люд ських цін нос тей, учи ти
пе ре жи ва ти по дії ра зом із ге ро я ми

Роз роб ка уро ку «При род ні сти хій ні
ли ха. Пра ви ла по ве дін ки під час при -

род них над зви чай них си ту а цій» з основ
здо ров’я в 2-му кла сі
Ку рі ца Лю бов Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дро го биць ка шко ла № 15
Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти уяв лен ня
про при род ні над зви чай ні си ту а ції; озна йо -
ми ти з пра ви ла ми без печ ної по ве дін ки під
час різ них при род них явищ; роз ви ва ти ло -
гіч не мис лен ня, об раз ну уяву; ви хо ву ва ти
по чут тя вза є мо до по мо ги, дис цип лі но ва -
ність, від по ві даль ність, ор га ні зо ва ність

Роз роб ка уро ку «Зи му ю чі пта хи рід -
но го краю. Пов зик — чу до ва пташ ка»

з при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Ку хар чи шин Те тя на Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, При лбиць ка шко ла іме ні
Мит ро по ли та Андрея Шеп тиць ко го Яво рів -
сько го р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —

роз ши ри ти і по гли би ти знан ня уч нів про
зи му ю чих пта хів рід но го краю, особ ли -
востя ми їх під го дів лі взим ку, озна йо ми ти
з пов зи ком; роз ви ва ти мис лен ня, ува гу,
спо сте ре жен ня; ви хо ву ва ти по чут тя тур бо -
ти і ба жан ня до по ма га ти пта хам взим ку

Кон с пект уро ку «Таб ли ця ді лен ня на 4.
За сто су ван ня таб ли ці ді лен ня для зна ход -
жен ня зна чень ви ра зів та розв’язу ван ня
за дач» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Кух та Іри на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум ський НВК № 41.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — склас ти таб ли цю
ді лен ня на 4, фор му ва ти об чис лю валь ні на -
вич ки; на вча ти розв’язу ва ти тек с то ві за да -
чі; роз ви ва ти вмін ня по яс ню ва ти особ ли -
вос ті, за ко но мір нос ті, зі став ля ти, по рів ню -
ва ти; роз ши рю ва ти сві то гляд шко ля рів,
ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес, на по лег -
ли вість, ста ран ність, аку рат ність

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня тек с ту-
роз по ві ді за опор ни ми сло ва ми і пла ном»
з ро сій ської мо ви в 1-му кла сі
Куч ма Світ ла на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ста ро біль ська шко ла № 1 Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — роз ши ри ти
уявлен ня про кра су і ве лич рід ної зем лі,
удос ко на лю ва ти на вич ки по бу до ви тек с ту;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, мис лен ня,
спо сте реж ли вість, пам’ять; зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас; спри я ти фор му ван ню
на ці о наль ної сві до мос ті, ви хо ву ва ти лю бов
до Бать ків щи ни

Ме то дич на роз роб ка «Абет ка слов ни -
ко вих дик тан тів» з ук ра їн ської мо ви

в 1-му — 4-му кла сах
Куш ні рук Іри на Вік то рів на, учи тель, Бер ди -
чів ська мі ська гу ма ні тар на гім на зія № 2
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що ро бо та зі слов ни ко ви ми
дик тан та ми є до ціль ною на всіх ета пах
уроків: під час ак ту а лі за ції опор них знань,
ви вчен ня но во го ма те рі а лу, на ета пі за кріп -
лен ня, а та кож під час за сто су ван ня ін тер -
ак тив них вправ «Моз ко вий штурм», «Де -
шиф ру валь ник» то що

Роз роб ка уро ку «Змі ню ван ня ді єс лів
за ча са ми» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Лас ка ва Ган на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Аван гард ська шко ла Ва силь -
ківсько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти і по гли би ти знан ня про
гра ма тич ні озна ки ді єс лів; за крі пи ти вмін -
ня ви зна ча ти час ді єс ло ва; роз ви ва ти
твор чу уяву, зв’яз не мов лен ня, умін ня
дава ти пов ні від по ві ді на по став ле ні за -
питан ня; роз ши рю ва ти лек сич ний за пас;
ви хо ву ва ти по чут тя пре крас но го, лю бов
до Бать ків щи ни, на по лег ли вість у на -
вчанні

Роз роб ка уро ку «Урок-по до рож до За -
по різь кої Сі чі» з ма те ма ти ки в 2-му

кла сі
Лах но Окса на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Львів ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 15 з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської
та фран цузь кої мов.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
по вто ри ти таб ли ці мно жен ня чи сел 2 і 3,
ділен ня на 2 та вмін ня за сто со ву ва ти таб ли -
цю для об чис лен ня ви ра зів; удос ко на лю -
вати вмін ня розв’язу ва ти за да чі на мно жен -
ня; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ін те рес
до жит тя ко за ків; ви хо ву ва ти пат рі о тич ні
по чут тя

Роз роб ка уро ку «Впра ви на ви зна чен ня
від мін ка при кмет ни ків» з ук ра їн ської мо -
ви в 4-му кла сі
Ле бед ко Оле на Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Озе рян ська шко ла Боб ро -
виць ко го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — за кріп лю ва ти
вмін ня ви зна ча ти від мі нок при кмет ни ків
у ре чен ні за пи тан ня ми, за кін чен ням і від -
мін ком імен ни ка; роз ви ва ти пам’ять, ува гу,
зв’яз не мов лен ня; зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас; ви хо ву ва ти уваж ність, ста ран -
ність, лю бов до рід ної мо ви, по ва гу до на -
род них сим во лів Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня дво циф -
ро во го чис ла на од но циф ро ве і ді лен -

ня дво циф ро во го чис ла на од но циф ро ве»
з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Лев чен ко Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Шос т кин ська шко ла
№ 11 Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня про
мно жен ня і ді лен ня дво циф ро вих чи сел
на од но циф ро ве; фор му ва ти вмін ня пра цю -
ва ти са мо стій но, роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, об чис лю валь ні на вич ки; ви хо ву ва ти лю -
бов і бе реж не став лен ня до при ро ди

Роз роб ка за хо ду «Я здо ров’я збе ре жу —
сам со бі до по мо жу» для 1-х кла сів
Ліс ко ва На та лія Ми ко ла їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Ко рос тен ська шко ла
№ 1 з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них
мов Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ство рен ня
умов для під ви щен ня мо ти ва ції до ви вчен ня
шкіль но го пред ме та «Осно ви здо ров’я»

Роз роб ка уро ку «На род ні піс ні «Два
пів ни ки». «Гри цю, Гри цю». «Пі сень ка
жит ньо го ві ноч ка» з лі те ра тур но го чи тан -
ня в 3-му кла сі
Лог вин Окса на Сер гі їв на, учи тель по чат -
кових кла сів, Гло бин ська фі лія «За га льно -
освіт ня шко ла І–ІІ сту пе нів № 4» Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з ук ра їн ською ди тя чою
піс нею, її особ ли вос тя ми; з’ясу ва ти міс це
жан ру се ред ви вче них; роз ви ва ти твор чі
здіб нос ті, умін ня спів пра цю ва ти; удос ко -
налю ва ти на вич ки сві до мо го ви раз но го
читан ня; об раз не мис лен ня, твор чу уяву;
ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до тра ди -
цій ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Пта хи свій ські»
з при ро доз навч ст ва в 2-му кла сі спе ці -

аль ної шко ли
Ло тиш Ла ри са Ва ле рі їв на, учи тель-де фек -
то лог, При луць ка спе ці аль на шко ла-ін тер -
нат Чер ні гів ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти уяв лен ня
про умо ви іс ну ван ня, звич ки, жив лен ня,
по том ст во ку рей; фор му ва ти по нят тя «свій -
ські пта хи»; ко ри гу ва ти і роз ви ва ти ана лі -
тич не сприй ман ня, опе ра ції мис лен ня
на осно ві ана лі зу, по рів нян ня, гру пу ван ня
тва рин; ви хо ву ва ти доб ро зич ли ве став лен -
ня до тва рин, пра це люб ність

Роз роб ка уро ку «По до рож до ма те ма -
тич ної кра ї ни» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Ло тиш Ла ри са Ва ле рі їв на, учи тель-де фек -
то лог, При луць ка спе ці аль на шко ла-ін тер -
нат Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти й за крі пи -
ти знан ня про прий о ми від ні ман ня од но -
циф ро вих чи сел від 11 з пе ре хо дом че рез
де ся ток; ко ри гу ва ти і роз ви ва ти осмис ле не
сприй ман ня при кла дів; ана лі ти ко-син те -
тич ну ді яль ність; усві дом ле ну пам’ять; кон -
цен т ра цію та стій кість ува ги; суп ро вод жу -
ю че мов лен ня; ви хо ву ва ти ста ран ність,
охай ність

Роз роб ка уро ку «Пись мо ва ну ме ра ція
дво циф ро вих чи сел. До да ван ня і від ні ман -
ня чис ла 1 в ме жах 20» з ма те ма ти ки в 1-му
кла сі
Лу цак Світ ла на Бог да нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кос маць ка шко ла Бо го род -
чан сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти на зи ва ти
і за пи су ва ти чис ла в ме жах 20, ви зна ча ти
міс це чис ла в ря ду чи сел 10 — 20, озна йо ми -
ти з прий о мом до да ван ня і від ні ман ня 1,
удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки,
фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі
опра цьо ва них ви дів; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, ува гу; ви хо ву ва ти лю бов до при -
ро ди, бе реж не став лен ня до пта хів

Роз роб ка уро ку «Впра ви і за да чі на за -
сво єн ня ну ме ра ції чи сел дру го го де сят ка»
з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Лу цен ко Га ли на Ле о ні дів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чап лин ська спе ці а лі зо ва на
шко ла Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти знан ня
про ну ме ра цію чи сел дру го го де сят ка; удос -
ко на лю ва ти на вич ки до да ван ня й від ні ман -
ня в ме жах 20; фор му ва ти вмін ня по рів ню -
ва ти чис ла дру го го де сят ка та розв’язу ва ти
прос ті за да чі ви вче них ви дів; роз ви ва ти
ува гу, ло гіч не мис лен ня, ма те ма тич не
мовлен ня; ви хо ву ва ти са мо стій ність, пра -
це люб ність, ін те рес до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман -
ня чис ла 7 з пе ре хо дом че рез де ся ток»
з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Лу цен ко Га ли на Ле о ні дів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чап лин ська шко ла Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з таб ли ця ми до да ван ня
і від ні ман ня чис ла 7 з пе ре хо дом че рез де ся -
ток; вчи ти крес ли ти пря мо кут ник, зна хо ди -
ти йо го пе ри метр; фор му ва ти вмін ня
розв’язу ва ти скла де ні за да чі, ви ко рис то -
вува ти прий о ми ус них об чис лень для роз -
витку на ви чок швид кої ліч би; ви хо ву ва ти
пі зна валь ний ін те рес до ви вчен ня ма те ма -
ти ки

Роз роб ка уро ку «Укра їн ська на род на
каз ка «Ру ка вич ка» з лі те ра тур но го

чи тан ня в 2-му кла сі
Лу чи ши на Світ ла на Те о до рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Хлі бо да рів ський НВК
Чап лин сько го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
вчи ти ви ді ля ти в тек с ті дій о вих осіб, спо -
стері га ти за струк ту рою і сю же том каз ки;
роз ви ва ти на вич ки чи тан ня тек с ту, пра -
виль но ін то ну ва ти ре чен ня; роз ви ва ти на -
вич ки сце ніч ної гри; ви хо ву ва ти ува гу
до мо ви ка зок

Роз роб ка уро ку «Комп’юте ри та ін ші
при строї. Ро бо та з роз ви валь ни ми

про гра ма ми» з ін фор ма ти ки в 2-му кла сі
Люк ши на На та лія Іва нів на, учи тель ін фор -
ма ти ки, Дніп ров ська шко ла № 8.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(меді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — уза галь ни ти і сис те ма ти зу -
вати знан ня з те ми «Комп’юте ри та ін ші
при строї», пе ре ві ри ти за сто су ван ня знань,
умінь, на ви чок у но вій си ту а ції (твор че
засто су ван ня)

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня ви мо ви
слів з апос т ро фо м. Ро бо та над при слів’ям»
з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Маз на Ал ла Олек сі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум ська шко ла № 23.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти на вич -
ки ви мо ви і чи тан ня слів з апос т ро фом;
удос ко на лю ва ти вмін ня ви ко ну ва ти зву ко-
бук ве ний ана ліз; роз ви ва ти пі зна валь ну ак -
тив ність, мов лен ня шко ля рів; ви хо ву ва ти
лю бов до пта хів, ба жан ня їм до по ма га ти

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня знань
з те ми «Імен ник» з ук ра їн ської мо ви в 3-му
кла сі
Маз на Ал ла Олек сі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум ська шко ла № 23.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши рю ва ти знан ня
про імен ник; фор му ва ти вмін ня ви зна ча ти
рід імен ни ків; про дов жу ва ти ро бо ту зі збе -
ре жен ня здо ров’я ді тей; ви хо ву ва ти охай -
ність під час пись ма, ба жан ня до по ма га ти
ото чу ю чим, лю бов до рід но го краю та дбай -
ли ве став лен ня до влас но го здо ров’я

Роз роб ка уро ку «м. Слад ков. «Вес ня на
лаз ня» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
класі
Ма зур Олек сан д ра Дмит рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чор но мор ська шко ла
№ 7 Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
удос ко на лю ва ти тех ні ку чи тан ня, ви раз -
ність; при щеп лю ва ти ін те рес до чи тан ня,
роз ви ва ти твор чу уяву, фан та зію; на вча ти
мит тє во впіз на ва ти сло ва під час чи тан ня,
ви хо ву ва ти спо сте реж ли вість

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман -
ня чи сел у ме жах 20 з пе ре хо дом че рез де -
ся ток. Пе ри метр квад ра та» з ма те ма ти ки
в 2-му кла сі
Ма ка ро ва Іри на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Бі ло цер ків ська шко ла № 22
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Київ ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — уза -
галь ню ва ти і сис те ма ти зу ва ти умін ня
розв’язу ва ти при кла ди і за да чі на ви вче ні
ви пад ки; на вчи ти роз різ ня ти квад рат; фор -
му ва ти по нят тя про пе ри метр квад ра та,
умін ня йо го бу ду ва ти, роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, об чис лю валь ні на вич ки; ви хо ву -
ва ти куль ту ру ро зу мо вої пра ці, уваж ність,
ста ран ність, сум лін ність

Роз роб ка уро ку «Змі ню ван ня ді єс лів
за ча са ми» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Ма кі до но ва Ал ла Пет рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Сла вут ська шко ла № 1 Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти й роз ши рю ва ти знан ня
про час ді єс лів, вчи ти ви зна ча ти час ді єс лів,
утво рю ва ти різ ні ча со ві фор ми, пра виль но
їх пи са ти; ак ту а лі зу ва ти пі зна валь ну ді яль -
ність; роз ви ва ти вмін ня спо сте рі га ти, ро би -
ти ви снов ки, спів від но си ти їх із пра ви лом;
ви хо ву ва ти уваж ність у ро бо ті

Роз роб ка уро ку «По до рож до каз ко вої
кра ї ни» з ан г лій ської мо ви в 1-му кла сі
Мар ти нен ко Те тя на Олек сан д рів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Ма рі у поль ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла № 66 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти скла да ти ре -
чен ня, ко рис ту ю чись ма люн ка ми; удос ко -
на лю ва ти на вич ки вес ти діа лог у си ту а ції
«Як те бе звуть?»; по вто ри ти абет ку; удос ко -
на лю ва ти на вич ки опи су ва ти тва ри ну/іг -
раш ку

Роз роб ка уро ку «Ді лен ня ба га то циф ро -
вих чи сел на дво циф ро ві у ви пад ку, ко ли
час т ка міс тить нуль оди ниць» з ма те ма ти -
ки в 4-му кла сі
Мар ти нюк Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Му ха рів ський НВК Сла -
вут сько го р-ну Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по яс ни ти от ри ман ня
ну ля під час ді лен ня ба га то циф ро во го чис ла
на дво циф ро ве; ви роб ля ти вмін ня розв’язу -
ва ти за да чі; роз ви ва ти асо ці а тив ну пам’ять,
ана лі тич не, ло гіч не мис лен ня, твор чі здіб -
нос ті; фор му ва ти на вич ки ма те ма тич но го
мис лен ня, умін ня швид ко орі єн ту ва ти ся
в си ту а ції; спри я ти ви хо ван ню доб ро зич ли -
вос ті, охай нос ті, на по лег ли вос ті

Роз роб ка уро ку «Сло ва, що зву чать од -
на ко во, але ма ють різ ні зна чен ня» з ук ра -
їн ської мо ви в 3-му кла сі
Ма ру нич На дія Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Род ни ків ська шко ла ім. Т.
Г. Шев чен ка Уман сько го р-ну Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — зба га ти ти та роз ши -
ри ти знан ня про сло во, зна чен ня сло ва; по -
вто ри ти та за крі пи ти ви вче ний ма те рі ал;
роз ви ва ти прак тич ні на вич ки ко рис ту ван -
ня під руч ни ком під час са мо стій ної ро бо ти;
ви хо ву ва ти пі зна валь ну ак тив ність, аку рат -
ність, спо сте реж ли вість

Роз роб ка уро ку «Щед ра осінь» з лі те ра -
тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Ма ру шеч ко Ві о ле та Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Пер во май ська шко -
ла № 1 Ми ко ла їв ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — роз ши рю ва ти знан ня про осінь; зба га -
чу ва ти уяв лен ня про кра су рід ної при ро ди,
особ ли вос ті рос лин но го та тва рин но го сві -
ту в різ ні по ри ро ку; озна йо ми ти із за со ба -
ми зоб ра жен ня осе ні по ета ми, про за ї ка ми,
ху дож ни ка ми, ком по зи то ра ми

Роз роб ка уро ку «Яки ми пра ва ми я на -
ді ле ний/на ді ле на як гро ма дя нин/

гро ма дян ка Укра ї ни?» з кур су «Я у сві ті»
в 3-му кла сі
Ма ру шеч ко Ві о ле та Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Пер во май ська шко -
ла № 1 Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
про дов жи ти фор му ва ти знан ня про Укра ї -
ну як не за леж ну дер жа ву, рід ну зем лю
кож но го з нас; спри я ти ро зу мін ню по нят тя
гро ма дян ст ва; фор му ва ти уяв лен ня про Де -
кла ра цію прав ди ти ни, і Кон вен цію ООН
про пра ва ди ти ни

Роз роб ка уро ку «Ліч ба в ме жах 20. До -
да ван ня і від ні ман ня ви ду 121, 13–1» з ма -
те ма ти ки в 1-му кла сі
Мат вє є ва Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Бла го дат нів ська шко ла
Вол но ва сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня до да ва ти і від ні ма -
ти оди ни цю в ме жах 20 на осно ві знан ня
про по пе ред нє й на ступ не чис ло; удос ко на -
лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки; фор му ва ти
вмін ня розв’язу ва ти за да чі опра цьо ва них
ви дів; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, спо сте -
реж ли вість; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став -
лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Каз ки (со ці аль но —
по бу то ві) Ха рак тер пер со на жа. Укра -

їн ська на род на каз ка «Зо ло тий че ре ви -
чок» з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му кла сі
Ма чу лі на Ні на Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ле бе дин ська шко ла № 4 Сум -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йо ми ти з каз кою, по пов ню ва ти знан ня
про те ма ти ку на род них ка зок, ви яв ля ти
вмін ня чи та ти і пе ре ка зу ва ти зміст ка зок,
до три му ю чи особ ли вос тей їх сти лю, опра -
цю ва ти ху дож ні за со би, влас ти ві на род ним
каз кам; роз ви ва ти твор че мис лен ня; ви хо -
ву ва ти ін те рес до на род ної твор чос ті

Роз роб ка уро ку «О. Ко пи лен ко «Хо роб -
ре ко ше ня» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Мель ни ко ва Лю бов Дмит рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но во спа ська шко ла При -
азов сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з твор -
чіс тю О. Ко пи лен ка, з опо ві дан ням «Хо роб -
ре ко ше ня», удос ко на лю ва ти на вич ки сві -
до мо го ви раз но го чи тан ня про зо вих тво рів;
учи ти ана лі зу ва ти про чи та не, ви слов лю ва -
ти оцін ні суд жен ня; роз ви ва ти кри тич не
мис лен ня та зв’яз не мов лен ня; роз ши рю ва -
ти сві то гляд; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Від мі ню ван ня при -
кмет ни ків» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі

Ми ки тен ко Лі дія Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ле бе дин ська шко ла № 4 Сум -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по зна йо ми ти з від мі ню ван ням при -
кмет ни ків, по вто ри ти зв’язок при кмет ни ка
з імен ни ком; роз ви ва ти вмін ня ро би ти ви -
снов ки та уза галь нен ня, вмін ня ана лі зу ва -
ти, роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, спо сте реж -
ли вість, ус не і пи сем не мов лен ня; ви хо ву ва -
ти ста ран ність, лю бов до мо ви

Роз роб ка уро ку «Пись мо ве до да ван ня
три циф ро вих чи сел у ви пад ку кіль кох до -
дан ків» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Ми ро нен ко Та ма ра Олек сан д рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Віль ненська шко ла
Ниж ньо сі ро гозь ко го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти прий ом пись мо во го до да -
ван ня три циф ро вих чи сел; удос ко на лю ва ти
вмін ня розв’язу ва ти за да чі, що вклю ча ють
су ми двох і трьох чи сел, розв’язу ва ти рів -
нян ня; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ува гу,
пі зна валь ний ін те рес; ви хо ву ва ти вза є мо -
до по мо гу в про це сі гру по вої ро бо ти

Ме то дич на роз роб ка «Пе ре вір на тес то -
ва ро бо та» з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Ми хай лен ко Те тя на Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла
№ 30 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Збір ник спря мо ва ний на роз ви -
ток пі зна валь них ін те ре сів і здіб нос тей уч -
нів, зо рі єн то ва ний на по зи тив ний прин цип
оці ню ван ня, сприяє ста нов лен ню вмін ня
вчи ти ся, роз ви ває вмін ня са мо стій но
розв’язу ва ти за вдан ня, під ви щу ва ти рі вень
са мо оцін ки, твор чо мис ли ти

Роз роб ка уро ку «За сво єн ня таб лиць
мно жен ня і ді лен ня» з ма те ма ти ки в 2-

му кла сі
Ми хай ло ва Ма рія Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Охтир ська шко ла № 3 Сум -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — за -
крі пи ти вмін ня розв’язу ва ти за вдан ня
на за сто су ван ня таб лич но го ді лен ня на 9;
удос ко на лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі
на дві дії; удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні
на вич ки; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін -
ня пра цю ва ти са мо стій но; при щеп лю ва ти
ін те рес до точ них на ук

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність тва -
рин у при ро ді» з при ро доз нав ст ва в 3-му
кла сі
Мо ше нець Оле на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ве ли ко ле пе ти ський опор -
ний за клад за галь ної се ред ньої осві ти Хер -
сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти по нят тя
про зві рів, пта хів, ко ма, риб; умін ня роз різ -
ня ти тва рин цих груп; фор му ва ти вмін ня
ви зна ча ти іс тот ні озна ки тва рин, пра цю ва -
ти в па рах, гру пах; роз ви ва ти уяву; ви хо ву -
ва ти до пит ли вість, пі зна валь ний ін те рес,
праг нен ня ді тей до са мо ви ра жен ня й са мо -
ре а лі за ції у пі зна валь ній ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Таб ли ці мно жен ня
чис ла 9 і ді лен ня на 9» з ма те ма ти ки в 3-му
кла сі
Му на си по ва Світ ла на Ва си лів на, учи тель
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по чат ко вих кла сів, Чер ні гів ська шко ла
№ 19.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти на вич ки
таб лич но го мно жен ня і ді лен ня на 9; фор -
му ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти ви вче ний
ма те рі ал під час розв’язу ван ня за дач і при -
кла дів; удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні на -
вич ки; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ма те -
ма тич не мов лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес і по -
зи тив не став лен ня до пред ме та

Роз роб ка уро ку «По до рож до кра ї ни
«Бас кет бо лія» з фі зич ної куль ту ри в 3-

му кла сі
Мур за кой Оле на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дмит рів ський НВК Оча ків сько -
го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ово ло дін ня на вич ка -
ми тех ні ки ве ден ня, пе ре дач та ло він ня
м’яча різ ни ми спо со ба ми; ви хо ван ня са мо -
стій нос ті та ви роб лен ня сві до мо го став лен -
ня до за нять фі зич ною куль ту рою і спор -
том; спри ян ня зміц нен ню здо ров’я уч нів
та роз вит ку фі зич них якос тей за со ба ми
ігор

Кон с пект уро ку «Усне до да ван ня три -
циф ро вих чи сел ви ду 520+340» з ма те ма ти -
ки в 3-му кла сі
На зар чук Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста ро ос т ро піль ське НВО
«До шкіль ний за клад, за галь но ос віт ня шко -
ла І–ІІІ сту пе нів, гім на зія» Ста ро кос тян ти -
нів сько го р-ну Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — озна йо ми ти з до да ван ням
три циф ро вих чи сел ви ду 520 + 340; фор му -
ва ти вмін ня розв’язу ва ти роз ши ре ні за да чі
на зве ден ня до оди ни ці; удос ко на лю ва ти
об чис лю валь ні на вич ки

Роз роб ка уро ку «Бра ти Грім м. «Шип -
шин ка» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му
кла сі
На умен ко На та лія Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 43 з по глиб ле ним ви вчен ням пред -
ме тів сус піль но-гу ма ні тар но го цик лу «Гра -
аль».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти на -
вич ки чи тан ня про зо вих тво рів, умін ня пра -
цю ва ти з тек с том; роз ви ва ти твор чі здіб -
нос ті, на вич ки швид ко го чи тан ня,
сві то гляд, іні ці а ти ву, са мо стій ність, твор чу
уяву, об раз не мис лен ня, пам’ять; ви хо ву ва -
ти лю бов до лі те ра тур них ка зок, ба жан ня
ро би ти доб рі вчин ки

Роз роб ка уро ку «Ки ри ло Ко жум’яка»
(ук ра їн ська на род на каз ка)» з лі те ра тур -
но го чи тан ня в 3-му кла сі
Ні ко лен ко Га ли на Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста ро ко заць кий НВК «За -
галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — гім -
на зія» Біл го род-Дніс т ров сько го р-ну Оде -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти на -
вич ки тех ні ки чи тан ня, по зна йо ми ти
з особ ли вос тя ми ком по зи ції на род ної каз -
ки, на вчи ти чи та ти каз ку в осо бах, по пов -
ни ти знан ня про на род ні про мис ли в Укра ї -
ні; роз ви ва ти мо ву і мов лен ня, зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас ді тей; ви хо ву ва ти лю бов
до ук ра їн ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Тва ри ни» з ан г лій -
ської мо ви в 2-му кла сі
Ні я ка Юлія Ми хай лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Дмит рів ський НВК Оча ків сько -
го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з но ви ми лек сич ни ми
оди ни ця ми; по вто ри ти та ак ти ві зу ва ти лек -
си ку те ми «Ко льо ри»; від пра цю ва ти вжи -
ван ня кон ст рук цій this is, I have got, I can
see; фор му ва ти на вич ки діа ло гіч но го мов -
лен ня; Роз ви ва ти уяву, ло гіч не мис лен ня,
пам ‘ять; ви хо ву ва ти лю бов та тур бо ту
до бра тів на ших мен ших

Роз роб ка уро ку «Охо ро на при ро ди —
не од мін на умо ва її збе ре жен ня. На род на
муд рість про при ро ду, по ри ро ку» з при ро -
доз нав ст ва в 2-му кла сі
Но ви чен ко Оль га Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Но во град-Во лин ська шко ла
№ 3 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня уч нів про зна чен ня
при ро ди для жит тя лю дей; склас ти пра ви ла
по ве дін ки в при ро ді, роз гля ну ти ви світ лен -
ня цих пи тань в ус ній на род ній твор чос ті,
зок ре ма, у при слів’ях, при каз ках, при кме -
тах; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, зба га чу ва -
ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти лю бов
і бе реж не став лен ня до при ро ди, ба жан ня
за хи ща ти її

Стат тя «Роз став ля є мо «пас т ки» для
фор му ван ня чи таць кої са мо стій нос ті в ді -
тей мо лод шо го шкіль но го ві ку»
Но во сяд ла На та лія Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хмель ницька шко ла № 14.
Ано та ція: Ме тою стат ті є ана ліз сис те ми ви -
хов ної ро бо ти з ди тя чою книж кою, спря мо -
ва ної на фор му ван ня чи таць кої са мо стій -
нос ті ді тей мо лод шо го шкіль но го ві ку

Роз роб ка уро ку «My House. My Flat»
з ан г лій ської мо ви в 3-му кла сі
Овчин нік Ва лен ти на Гри го рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Ні ко поль ська шко ла
№ 22 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз ши рен -
ня слов ни ко во го за па су уч нів, ак ти ві за ція
вжи ван ня лек сич них оди ниць з те ми в ус -
но му мов лен ні, роз ви ток на ви чок мо но ло -
гіч но го та діа ло гіч но го мов лен ня і куль ту ри
спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Пус то щі чи пра во по -
ру шен ня?» з кур су «Я у сві ті» в 3-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Олій ник Вік то рія Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Знам’ян ська спе ці аль на за -
галь но ос віт ня шко ла-ін тер нат Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — за -
крі пи ти знан ня, вмін ня і на вич ки за те мою
«Лю ди на в сус піль ст ві»; на осно ві си ту а тив -
них за вдань пе ре ві ри ти го тов ність за сто со -
ву ва ти на бу ті знан ня у по всяк ден но му жит -
ті; ви хо ву ва ти від по ві даль ність; ко ре гу ва ти
на вич ки зв’яз но го мов лен ня

Роз роб ка про ек ту «Во до пос та чан ня
в мо є му міс ті і якість пит ної во ди»

з при ро доз нав ст ва в 4-му кла сі
Олій ник Світ ла на Пав лів на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль ної ро бо ти, учи тель

почат ко вих кла сів, Острозь ка шко ла № 3
Рів нен ської обл.
Ано та ція: План ре алі за ції про ек ту, ске ро ва -
но го на проб ле му во до пос та чан ня в міс ті й
чин ни ки, що впли ва ють на якість во ди

Роз роб ка уро ку «Вжи ван ня при кмет -
ни ків в за гад ках» з ук ра їн ської мо ви

в 3-му кла сі
Оме лян чук Лю бов Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Луць ка шко ла № 19.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), на вчаль на ме та яко го — фор му -
ва ти вмін ня до би ра ти при кмет ни ки
до імен ни ків, здат ність успіш но ко рис ту ва -
ти ся мо вою у про це сі спіл ку ван ня, го тов -
ність са мо стій но пра цю ва ти з до ступ ни ми
за склад ніс тю ма те рі а ла ми, про дук тив но
спів пра цю ва ти з пар т не ра ми в ма лих гру -
пах, ви яв ля ти іні ці а ти ву

Роз роб ка уро ку «Як до да ти слай ди
до пре зен та ції» з ін фор ма ти ки в 3-му

кла сі
Они щен ко На та лія Пет рів на, учи тель по -
чат ко вої шко ли, Чер ка ська пер ша мі ська
гім на зія.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — озна йо ми ти з ал -
го рит мом встав лян ня слай дів пре зен та ції;
за крі пи ти знан ня про скла до ві пре зен та ції,
умін ня від кри ва ти та пе ре гля да ти пре зен та -
цію; роз ви ва ти ал го рит міч не мис лен ня,
пам’ять, ува гу, уяву

Роз роб ка уро ку «Зву ки [в], [в’], по зна -
чен ня їх бук вою в. Чи тан ня скла дів, слів,
ре чень» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Пав ло ва Ал ла Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дніп ров ська шко ла № 50.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йо ми -
ти з но вою бук вою, учи ти ви ді ля ти зву ки
[в], [в’] у сло вах, ви зна ча ти їх по зи цію у сло -
ві, утво рю ва ти пря мі та обер не ні скла ди,
чи та ти сло ва, скла да ти ре чен ня за схе ма ми
у сло ва

Роз роб ка уро ку «Циф ри всі ми зна є мо,
склад чис ла 4 ви вча є мо» з ма те ма ти ки
в під го тов чо му кла сі спе ці аль ної шко ли
Па ла мар чук Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Уман ський на вчаль но-
ре абі лі та цій ний центр Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти пра ви ла ліч би, по нят тя
«чис ло», «циф ра»; учи ти ви зна ча ти і за -
пам’ято ву ва ти всі ви пад ки скла ду чис ла 4;
на вчи ти роз піз на ва ти чо ти ри кут ни ки;
вправ ля ти в на пи сан ні цифр; удос ко на лю -
ва ти вмін ня по рів ню ва ти чис ла в ме жах 10;
ужи ва ти в мов лен ні від нос ні сло вес ні кон -
ст рук ції

Роз роб ка уро ку «Free Time» з ан г лій -
ської мо ви в 3-му кла сі
Пан чук Ма ри на Ми хай лів на, учи тель, Бер -
ди чів ська шко ла № 12 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
to develop communicative approach in
speaking; to exercise all kinds of language
skills; to practice the construction you can…; to
expand students outlook & enrich their
knowledge through collaborative work; to
encourage students creative skills; to develop
memory, imagination, logical thinking
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Роз роб ка уро ку «Від ні ман ня круг лих
три циф ро вих чи сел з пе ре хо дом че рез
розряд ви ду 230–80» з ма те ма ти ки в 3-му
кла сі
Пас ту шен ко Світ ла на Пав лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста ро ос т ро піль ське НВО
«До шкіль ний за клад, за галь но ос віт ня шко -
ла І–ІІІ сту пе нів, гім на зія» Ста ро кос тян ти -
нів сько го р-ну Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), на вчаль на ме та яко го — озна йо -
ми ти з ус ним від ні ман ням круг лих три циф -
ро вих чи сел з пе ре хо дом че рез роз ряд ви ду
230–80; удос ко на лю ва ти вмін ня розв’язу -
ва ти рів нян ня, за да чі на об чис лен ня дов жи -
ни сто ро ни пря мо кут ни ка за ві до мим пе ри -
мет ром і дов жи ною

Роз роб ка уро ку «Ре жим дня» з основ
здо ров’я в 1-му кла сі
Па тик Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Охма тів ська шко ла Жаш ків -
сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з ти по -
вим роз по ряд ком дня, роз кри ти йо го вплив
на здо ров?я, на вча ти ор га ні зо ву ва ти свою
пра цю і від по чи нок та пра виль но об лаш то -
ву ва ти ро бо че міс це в кла сі і вдо ма; фор му -
ва ти вмін ня по зи тив но го став лен ня один
до од но го

Роз роб ка уро ку «Clothes» з ан г лій ської
мо ви в 2-му кла сі
По дед вор на Ма рія Ми хай лів на, учи тель ан -
г лій ської та ні мець кої мов, Те ре бов лян ська
спе ці а лі зо ва на шко ла-лі цей Тер но піль-
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Aims: to
develop speaking and reading skills; de -
scribing clothes, participating willingly in pair
work; to revise the vocabulary; showing res -
pect for classmates’ opinions; displaying
confidence in one’s ability to communicate
successfully in English

Роз роб ка уро ку «Чор не та Азов ське мо -
ря. Ви ко ри стан ня й охо ро на во дойм Укра -
ї ни» з при ро доз нав ст ва в 4-му кла сі
Под зі гун Люд ми ла Ва си лів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Тер но піль ська шко ла
№ 27 ім. В. Гур ня ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з при ро -
доз нав ст ва на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Кри вень ка ка чеч ка»
(ук ра їн ська на род на каз ка)» з лі те ра тур -
но го чи тан ня в 3-му кла сі
По лі євець На та лія Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла Ман -
гуш сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — пра цю ва ти над кон к -
ре ти за цією ува ги, роз вит ком осмис ле но го
мис лен ня, умін ня ви ді ля ти го лов ну дум ку;
ви кли ка ти ін те рес до тво рів ус ної на род ної
твор чос ті, фор му ва ти оцін ні суд жен ня, за -
охо чу ва ти до ко рис них справ; ви хо ву ва ти
доб ро ту, чуй ність, ство рю ва ти си ту а цію
успі ху

Роз роб ка уро ку «І. Фран ко. «Ли сич ка
та жу ра вель» з лі те ра тур но го чи тан ня 
в 2-му кла сі
По ло вин ка Ал ла Сер гі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Туль чинська шко ла-ін тер нат-
лі цей Він ниць кої обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з ав тор ськи ми каз ка ми,
вчи ти ви раз но ін то ну ва ти каз ку, чи та ти
в осо бах, ви ді ля ти дій о вих осіб, ана лі зу ва ти
і оці ню ва ти їх по ве дін ку та ри си ха рак те ру;
зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас, фор му ва ти
на вич ки чи тан ня; роз ви ва ти зв’яз не мов -
лен ня, ува гу, пам’ять, кри тич не мис лен ня;
ви хо ву ва ти гос тин ність, доб ро зич ли вість,
по чут тя друж би

Роз роб ка уро ку «м. Під гі рян ка. «Ліс»,
«Прий ш ла осінь» з лі те ра тур но го чи -

тан ня в 2-му кла сі
Пол с тя на Ва лен ти на Олек сі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ни ки фо рів ська шко ла
Бах мут сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — роз ши рю ва ти знан ня про
твор чість Ма рій ки Під гі рян ки, удос ко на -
лю ва ти вмін ня ви раз но го чи тан ня по езій
Ма рій ки Під гі рян ки; зба га чу ва ти слов ни -
ко вий за пас; удос ко на лю ва ти на вич ки ро -
бо ти з пен з лем

Роз роб ка уро ку «Сам со бі лі кар. Пра ви -
ла на дан ня пер шої до по мо ги» з основ здо -
ров’я в 2-му кла сі
По по ва На та ля Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла № 1 За по -
різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ор га ні зу ва ти ді яль -
ність уч нів з ви вчен ня пра вил на дан ня пер -
шої до по мо ги при уку сах ко мах, по рі зах,
кро во те чі з но са, по трап лян ні смі тин ки
в око, уда рах

Роз роб ка уро ку «Як зві рі при сто су ва -
ли ся до жит тя взим ку» з при ро доз нав ст ва
в 2-му кла сі
По рох нюк Га ли на Гри го рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів., Ма лин ська шко ла-лі цей
№ 1 ім. Ні ни Сос ні ної Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — ство ри ти умо ви для
форму ван ня в уч нів уяв лень про змі ни, які
від бу ва ють ся в жит ті зві рів із на стан ням
зи ми, про змі ни в при ро ді взим ку, які
впли ва ють на жит тя зві рів; про дов жу ва ти
фор му ва ти вмін ня роз піз на ва ти зві рів рід -
но го краю

Роз роб ка уро ку «Чор не та Азов ське
мо ря.Зна чен ня мо рів» з при ро доз нав -

ст ва в 1-му кла сі
По сош ко Люд ми ла Фе до рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла № 7 За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — да -
ти уяв лен ня про Чор не та Азов ське мо ря;
по яс ни ти гос по дар ське зна чен ня мо рів;
спри я ти фор му ван ню еко ло гіч но го мис лен -
ня; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня до при -
ро ди рід но го краю

Кон т роль ні ро бо ти з ма те ма ти ки в 1–
4 кла сах за онов ле ни ми про гра ма ми
По стіл Світ ла на Дмит рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Світ ло вод ська шко ла № 8 Кі -
ро во град ської обл.
Ано та ція: Роз роб ки кон т роль них ро біт
з ма те ма ти ки для мо лод ших шко ля рів

Роз роб ка уро ку «По рів нян ня чис ло вих
ви ра зів» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі

Пост ні ко ва Ла ри са Ярос ла вів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Но во град-Во лин ська
шко ла № 7 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв лену
те му, ме та яко го — від пра цю ван ня спо со бу
фік са ції ре зуль та тів по рів нян ня чис ло вих
ви ра зів; роз ви ток мис лен ня, зв’яз но го мов -
лен ня; умін ня ана лі зу ва ти й ро би ти ви снов -
ки, спри я ти на бут тю по зи тив но го до сві ду
ро бо ти в гру пі, па рі, са мо стій но; фор му ван -
ня адек ват ної дії оцін ки й са мо оцін ки

Роз роб ка уро ку «За да ча від нов лен ня
ці ло го за час ти на ми» з ма те ма ти ки в 1-му
кла сі
Пост ні ко ва Ла ри са Ярос ла вів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Но во град-Во лин ська
шко ла № 7 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йом -
лен ня з по нят тям «час ти на» і «ці ле»; кон ст -
ру ю ван ня бук ве но-гра фіч ної мо де лі з про -
мін чи ка ми; уве ден ня зна ків для по зна чен ня
«час ти ни» і «ці ло го» на схе мі

Роз роб ка уро ку «Хто та кі ко ма хи?»
з при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Пост ні ко ва Ла ри са Ярос ла вів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Но во град-Во лин ська
шко ла № 7 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти в уч нів
по нят тя «Ко ма хи», озна йо ми ти з ха рак тер -
ни ми озна ка ми ко мах; роз ви ва ти спо сте -
реж ли вість, уяву, вмін ня по рів ню ва ти; ви -
хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Впра ви і за да чі на за -
сво єн ня таб ли ці мно жен ня чис ла 2» з ма -
те ма ти ки в 2-му кла сі
По та баш на Юлія Євге ні їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дніп ров ська шко ла № 51.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти вмін ня
по рів ню ва ти ви ра зи, які міс тять таб лич ні
ви пад ки мно жен ня чис ла 2, вправ ля ють
в розв’язан ні за дач на мно жен ня чис ла 2;
до ма га ти ся сві до мо го ро зу мін ня зв’яз ку
між ді ями до да ван ня і мно жен ня; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня

Роз роб ка уро ку «За со би ко му ні ка ції
і здо ров’я» з основ здо ров’я в 4-му кла сі
По хо ду но ва Люд ми ла Олек сан д рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Хар ків ська спе ці а -
лі зо ва на шко ла № 80.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сти му лю ва ти пі зна валь ну ді яль ність;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, вмін ня та на -
вич ки; за сто со ву ва ти те о ре тич ні знан ня
на прак ти ці; уза галь ню ва ти і сис те ма ти зу -
ва ти ви вче ний ма те рі ал, ви би ра ти го лов не,
ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до сво го жит тя та здо ров’я, куль -
ту ру спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Пло ди і на сін ня»
з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Пош та рук Іри на Фе до рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Че мер піль ська шко ла Гай во -
рон сько го р-ну Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти бу до ву
рос ли ни; озна йо ми ти зі спо со ба ми роз мно -
жен ня і по ши рен ня рос лин; роз ви ва ти ло -
гіч не мис лен ня, ува гу; роз ши рю ва ти сві то -
гляд; ви хо ву ва ти ін те рес до жит тя рос лин,
праг нен ня біль ше зна ти
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Роз роб ка про ек ту «Вальс осін ньо го лис -
точ ка» для 3-х кла сів
Пра чун Світ ла на Сте па нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чер во но град ський НВК
№ 10 Львів ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту, ме та яко го —
спо ну ка ти уч нів до са мо стій нос ті, твор чої
ро бо ти; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті ді тей, ін -
те рес до на вко лиш ньо го сві ту; учи ти ся ро -
зу мі ти змі ни в при ро ді, ви ра жа ти свої по -
чут тя від по ба че но го в ус ній і пись мо вих
фор мах, по ва жа ти чу жі дум ки

Роз роб ка уро ку «Да вай по зна йо ми мо -
ся» з ан г лій ської мо ви в 3-му кла сі
При блу да Вік то рія Олек сан д рів на, ди рек -
тор шко ли, учи тель ан г лій ської мо ви, Від діл
осві ти Ні ко поль ської рай держ ад мі ніс т ра -
ції, Чер во но гри го рів ська шко ла Ні ко поль-
 сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — озна йо ми ти
з на зва ми кра їн England, Italy, Germany,
Greece, France, Ukraine, Spain; вчи ти вжи ва -
ти їх в струк тур них гру пах: Where are you
from? — I am from..; про дов жи ти ро бо ту
з чи тан ня го лос них у трьох ти пах скла ду;
ак ти ві зу ва ти вжи ван ня прий мен ни ків міс -
ця on, in, under в ус но му мов лен ні уч нів; ви -
хо ву ва ти по ва гу до тра ди цій різ них кра їн

Роз роб ка уро ку «Звук (б), бук ва «Бе».
Чи тан ня тек с ту за бук ва рем» з чи тан ня
в 1-му кла сі
При кме та Оль га Сер гі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Гай син ська шко ла № 4 Він -
ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня пра виль но ви мов -
ля ти і ви ді ля ти з ви мов ле но го сло ва звук (б),
по зна ча ти йо го умов ним зна ком і бук вою
«бе»; роз ви ва ти ува гу, гра ма тич ну пиль -
ність, ло гіч не мис лен ня; зба га чу ва ти слов -
ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти бе реж ли ве
став лен ня до кож ної хви ли ни жит тя, пра -
цьо ви тість, по ва гу до чле нів ро ди ни

Роз роб ка уро ку «Див ні тва ри ни» з ан -
г лій ської мо ви в 4-му кла сі

Проць Вік то рія Ярос ла вів на, учи тель ан г лі -
ської мо ви, Львів ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 5.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
to provide the opportunities for students to
perform short poems; to provide the students
with the knowledge about animals from the
past; to develop pupils’ speaking and listening
skills based on familiar; to incorporate team
work and to teach to respect for each other; to
teach to express pupils’ personal thoughts
using the vocabulary on the topic; to develop
students’ writing and reading skills as well

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня по рів няль -
но го опи су кар тин від род жен ня кра си
при ро ди» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Пус то віт Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Но во град-Во лин ська
шко ла № 9 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
зна йо ми ти з тра ди ці я ми ук ра їн сько го на ро -
ду; учи ти за пи су ва ти влас ні ви слов лю ван -
ня; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, умін ня
скла да ти тво ри-опи си; зба га чу ва ти слов ни -
ко вий за пас; ви хо ву ва ти доб ро ту, лю бов
до при ро ди

Роз роб ка уро ку»Чис ло і циф ра 0. По слі -
дов ність чи сел від 0 до 10» з ма те ма ти ки
в 1-му кла сі
Ре шет няк На та лія Сер гі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Са вин ська шко ла № 1 Ба лак -
лій сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз кри ти утво рен ня чис ла 0; ви зна чи -
ти міс це на чис ло во му від різ ку; фор му ва ти
умін ня скла да ти при кла ди на до да ван ня й
від ні ман ня, по рів ню ва ти чис ла, удос ко на -
лю ва ти на вич ки ус ної ліч би, роз ви ва ти ло -
гіч не мис лен ня, ма те ма тич не мов лен ня, ува -
гу, уяву; ви хо ву ва ти ста ран ність, уваж ність

Роз роб ка уро ку «Тур бо та про здо ров’я
в сім’ї та в шко лі» з основ здо ров’я в 2-му
кла сі
Ро ма нен ко Ли дия Ива нов на, учи тель, Харь -
ков ский ли цей № 149.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про дов жу ва ти зміц -
ню ва ти ба жан ня ді тей бе рег ти своє здо -
ров’я; по глиб лю ва ти знан ня про здо ро вий
спо сіб жит тя, зна чен ня тур бо ти про здо -
ров’я в сім’ї та шко лі; роз ви ва ти спо сте реж -
ли вість, ува гу, пам’ять, ло гіч не мис лен ня;
ви хо ву ва ти аку рат ність, по зи тив не став -
лен ня до гі гі є ніч них ви мог

Роз роб ка уро ку «Ліч ба в ме жах 20. Де -
ци метр. По бу до ва від різ ків за да ної дов -
жи ни» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Ро мань На та лія Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Гай син ська шко ла № 4 Він -
ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з но вою
оди ни цею — де ци мет ром; вправ ля ти у ви -
мі рю ван ні й крес лен ні від різ ків; за кріп лю -
ва ти об чис лю валь ні на вич ки, знан ня ус ної
ну ме ра ції чи сел дру го го де сят ка; роз ви ва ти
ува гу, мис лен ня; ви хо ву ва ти са мо стій ність

Роз роб ка уро ку «Осінь усмі ха єть ся»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му кла сі
Рос ляк Альо на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 80.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по зна йо ми ти з вір ша ми Л. Кос тен ко
«Са мі на се бе див лять ся лі си…» і В. Ско ма -
ров сько го «Та єм ни ці осін ньо го лі су»; по -
вто ри ти ві до мос ті про лі те ра тур ні тво ри;
учи ти ба чи ти і ро зу мі ти пре крас не в при ро -
ді, по езії, му зи ці, тво рах ху дож ни ків; роз -
ши рю ва ти кру го зір; роз ви ва ти об раз не і ло -
гіч не мис лен ня, твор чу дум ку, мов лен ня;
ви хо ву ва ти лю бов і бе реж ли ве став лен ня
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ре чен ня» з ук ра їн -
ської мо ви в 2-му кла сі
Ру ба но ва Анже ла Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чер во но за бій ниць ка
шко ла Кри во різь ко го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти та уза галь -
ни ти знан ня з те ми «Ре чен ня»; фор му ва ти
ко му ні ка тив ну ком пе тен т ність; роз ви ва ти
ус не та пи сем не мов лен ня, ло гіч не мис лен -
ня, пам’ять; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві
до рід ної мо ви, до сим во лі ки своєї кра ї ни

Ме то дич на роз роб ка «Ман д рів ка
у світ рос лин» з при ро доз нав ст ва 

в 1-му кла сі

Ру да ко ва Лі дія Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но вот ро їць ка шко ла № 4
Вол но ва сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Муль ти ме дій ний тре на жер
з при ро доз нав ст ва

Роз роб ка уро ку «Тва ри ни — до маш ні
улюб лен ці» з при ро доз нав ст ва в 1-му

кла сі
Рудь Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Фло рин ська шко ла Бер -
шад сько го р-ну Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-про ек ту
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся), ме та яко го — роз ши ри -
ти знан ня про тва рин, які жи вуть по руч
із лю ди ною; роз ви ва ти вмін ня спо сте рі га ти
за тва ри на ми, опи су ва ти зов ніш ній ви гляд
тва рин, до гля да ти за ни ми; спри я ти роз вит -
ку ак тив но го пі зна валь но го став лен ня
до при род но го ото чен ня; учи ти ся тур бу ва -
ти ся про тва рин у різ ні по ри ро ку, ви хо ву -
ва ти по чут тя ми ло сер дя

Ме то дич на роз роб ка «При ро да взим -
ку» з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Сав чен ко На та лія Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ма ло ток ма чан ська шко -
ла Орі хів сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Те ма тич на кон т роль на ро бо та
з те ми «При ро да взим ку»

Роз роб ка уро ку «Хліб — ду хов не на -
чало лю ди ни» з лі те ра тур но го чи тан ня 
в 3-му кла сі
Са ман ко ва На та ля Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Хар ків ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 166 «Вер ти каль».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти чи таць ку ком пе тен т ність:
умін ня орі єн ту ва ти ся в книж ко во му сві ті;
по глиб лю ва ти знан ня про те, як хліб при хо -
дить на стіл; роз ви ва ти на вич ки ви раз но го
сві до мо го чи тан ня, ус не об раз не мов лен ня,
мис лен ня, ін те рес до чи тан ня; ви хо ву ва ти
по ва гу до пра ці хлі бо ро ба, бе реж ли ве став -
лен ня до хлі ба; фор му ва ти на вич ки гру по -
вої ро бо ти

Роз роб ка у ро ку «На уко вий опис річ ки
Дніп ро» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Са нюк Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер ди чів ська шко ла № 12
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ство рю ва ти умо ви
для фор му ван ня вмінь роз піз на ва ти і по рів -
ню ва ти тек с ти за сти льо ви ми озна ка ми;
учи ти бу ду ва ти на уко вий опис; по глиб лю -
ва ти знан ня про Дніп ро; спри я ти ство рен -
ню емо цій ної си ту а ції, роз вит ку вмінь са -
мо стій но, твор чо мис ли ти, ви слов лю ва ти
влас ну дум ку; ви хо ву ва ти по чут тя по ва ги
до на ці о наль них цін нос тей

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня знань
за те мою «Апос т роф». Ви мо ва і на пи сан ня
сло ва «мет ро» з ук ра їн ської мо ви в 2-му
кла сі
Сар нав ська Оль га Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, НВК «Овруць ка гім на зія
ім. А. Ма лиш ка — ЗОШ І сту пе ня» Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти на вич -
ки ви мо ви і на пи сан ня слів з апос т ро фом,
ро би ти зву ко-бук ве ний ана ліз слів, пе ре -
носи ти сло ва з апос т ро фом, фор му ва ти
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навич ки гра мот но го пись ма; роз ви ва ти
зв’яз не мов лен ня, мис лен ня; ви хо ву ва ти
сум лін не став лен ня до на вчан ня, по ва гу
до рід но го сло ва

Роз роб ка уро ку ‘’My toys’’ з ан г лій ської
мо ви в 1-му кла сі
Сви ри ден ко Оле на Йо си пів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Хмель ницька шко ла № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ак ти ві за ція лек си ки
з те ми, ужи ван ня струк ту ри I can…, по вто -
рен ня ко льо рів, роз ви ва ти куль ту ру діа ло гу
і вза є мо по ва ги

Роз роб ка уро ку «Зв’язок при кмет ни ків
з імен ни ка ми» з ук ра їн ської мо ви для 2-го
кла су
Сер гє є ва Люд ми ла Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Жи то мир ська шко ла № 21.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по глиб лю ва ти знан ня про сло ва —
озна ки пред ме тів та їх зв’язок зі сло ва ми —
на зва ми пред ме тів; фор му ва ти вмін ня ста -
ви ти за пи тан ня до слів-при кмет ни ків; вчи -
ти до би ра ти озна ки, які ха рак те ри зу ють
пред мет з різ них сто рін; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, ор фо гра фіч ну пиль ність, ува гу,
спо сте реж ли вість, фан та зію; ви хо ву ва ти
куль ту ру мов лен ня й спіл ку ван ня, спри я ти
роз вит ку твор чих здіб нос тей

Роз роб ка уро ку «Лю ди на без друж би —
що де ре во без ко рін ня. Ро бо та з де фор мо -
ва ним тек с том» з ук ра їн ської мо ви в 3-му
кла сі
Сит ник Те тя на Ва си лів на, учи тель по чат -
кових кла сів, Чер ка ська Пер ша мі ська
гімна зія.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня про
бу до ву, ти пи тек с тів та їх особ ли вос ті;
активі зу ва ти слов ник уч нів сло ва ми — за -
мінни ка ми, ді єс ло ва ми, при кмет ни ка ми,
порів нян ня ми; роз ви ва ти мов лен ня, твор чі
здіб нос ті, спо сте реж ли вість

Роз роб ка уро ку «Вес на та її озна ки»
з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Сі ні чен ко Оль га Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Мар’їв ська шко ла Маг да ли нів -
сько р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го ство ри ти ком фор т ні
умо ви для фор му ван ня по нят тя про основ ні
озна ки вес ни, да ти уяв лен ня про змі ни
в при ро ді, яви ща та вес ня ні свя та роз ши ри -
ти знан ня про ви ко ри стан ня на род них при -
кмет вес ня них мі ся ців

Роз роб ка уро ку «Уяв лен ня про служ бо -
ві сло ва та їх роль у ре чен ні» з ук ра їн ської
мо ви в 2-му кла сі
Сі рош Га ли на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Кос тян ти нів ська шко ла № 5 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти по нят тя про
служ бо ві сло ва, їх роль у ре чен ні; за крі пи ти
знан ня про час ти ни мо ви; роз ви ва ти мов -
лен ня, спо сте реж ли вість, кри тич не мис -
лен ня, ува гу, здат ність ро би ти ви снов ки;
ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви, ін те рес
до на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Сло ва близь кі та про -
ти леж ні за зна чен ням» з ро сій ської мо ви
в 2-му кла сі спе ці аль ної шко ли

Скля рен ко На та лія Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська спе ці аль на
шко ла-ін тер нат № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — да ти уч ням уяв лен ня про сло во як мов -
ну оди ни цю, про но мі на тив ну фун к цію сло -
ва, вчи ти роз різ ня ти сло ва-си но ні ми і ан то -
ні ми

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня на ви чок
пись ма ви вче них ве ли ких лі тер» з на вчан -
ня гра мо ти в 1-му кла сі
Скля ро ва Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Че му жів ська шко ла Змі -
їв сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти вмін ня
пи са ти ви вче ні ве ли кі бук ви, по єд ну ва ти їх
з ін ши ми бук ва ми, скла да ти сло ва і ре чен -
ня; по глиб лю ва ти знан ня про вжи ван ня ве -
ли кої бук ви; роз ви ва ти вмін ня спи су ва ти
з дру ко ва но го тек с ту, мов лен ня, ува гу, на -
вич ки ка лі гра фіч но го пись ма; ви хо ву ва ти
пі зна валь ний ін те рес, охай ність

Роз роб ка уро ку «Звук і бук ва Л» з ро -
сій ської мо ви в 1-му кла сі
Сла во ва Ва лен ти на Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста рот ро я нів ська шко ла
Кі лій сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — на -
вчи ти ви ді ля ти на слух і ди фе рен ці ю ва ти
зву ки [л], [л’]; упіз на ва ти гра фіч ний об раз
лі тер; фор му ва ти на вич ки чи тан ня спо лу -
чень лі тер, слів, ре чень; під би ра ти ри му при
скла дан ні чис то мов ки

Роз роб ка уро ку «Спо сте ре жен ня за
рол лю ді єс лів в ре чен нях та тек с тах» з ук -
ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Слот він ська Ва лен ти на Ле о ні дів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Вер х ньо тор га їв ська
шко ла Ниж ньо сі ро гозь ко го р-ну Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — прак -
тич но озна йо ми ти із син так сич ною рол лю
ді єс ло ва, спри я ти вжи ван ню ді єс лів у мов -
лен ні; роз ви ва ти вмін ня вста нов лю ва ти
зв’язок ді єс ло ва з імен ни ка ми, спо ну ка ти
до ви слов лю ван ня осо бис тих ду мок, ідей;
ви хо ву ва ти по ва гу до на род ної спад щи ни,
спо сте реж ли вість, від чут тя пре крас но го

Роз роб ка уро ку «Ве се ла по до рож
у міс то зву ків. Авто ма ти за ція зву ка

[C] в мов лен ні» з ло го пе дії в 2-му кла сі спе -
ці аль ної шко ли
Смір но ва Вік то рія Олек сан д рів на, учи тель-
ло го пед, Знам’ян ська спе ці аль на шко ла-ін -
тер нат Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ва ти пра -
виль ну ви мо ву зву ка [с]; роз ви ва ти фо не -
ма тич ні про це си, мов ну і за галь ну мо то ри -
ку; ко ри гу ва ти про це си мис лен ня, пам’яті,
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня (вчи ти бу ду ва -
ти ре чен ня), на вич ки зву ко-бук ве но го ана -
лі зу, зба га чу ва ти ак тив ний слов ник, ви хо -
ву ва ти ба жан ня вдос ко на лю ва ти свою ви -
мо ву, вчи ти ба чи ти кра су при ро ди рід ної
Укра ї ни і бе рег ти її

Роз роб ка уро ку «До да ван ня та від ні -
ман ня ви вче них ви дів. Скла де ні за да чі

на 2–3 дії» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Соб ко Ні на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
кових кла сів, Кам’ян ський спе ці аль ний
НВК № 5 «Дніп ря ноч ка» Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ню ва ти і сис те ма ти зу ва ти
вмін ня розв’язу ва ти при кла ди і за да чі на
ви вче ні ви пад ки ариф ме тич них дій;
удоско на лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти за -
дачі ви вче них ви дів; роз ви ва ти мис лен ня;
ви хо ву ва ти ін те рес до пред ме та; ство рю -
ва ти особ ли ві пси хо ло го-пе да го гіч ні умо ви
на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Ор фо гра фіч ний слов -
ник та прий о ми ро бо ти з ним» з ук ра їн -
ської мо ви в 2-му кла сі
Со лод ко ва На та лія Ва ле рі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ме лі то поль ська шко ла № 4
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про дов жи ти фор му -
ва ти по нят тя «ор фо гра ма слаб кої по зи ції
зву ка

Роз роб ка уро ку «Бра ти Грім м. «Бре -
мен ські му зи кан ти» з лі те ра тур но го

чи тан ня в 3-му кла сі
Со ло нець Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ле бе дин ська шко ла № 3
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — на вча -
ти ви зна ча ти по слі дов ність по дій у тво рі, да -
ва ти оцін ні суд жен ня вчин ків пер со на жів;
удос ко на лю ва ти на вич ки пра виль но го, сві -
до мо го, ви раз но го чи тан ня; роз ви ва ти фан -
та зію та уяву, зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти
по чут тя друж би та вза є мо до по мо ги

Роз роб ка уро ку «При кмет ни ки-си но ні -
ми. При кмет ни ки-ан то ні ми. Пря ме й пе ре -
нос не зна чен ня при кмет ни ків» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-му кла сі
Стад нік Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Чап лин ська опор на
шко ла Ва силь ківсько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — за -
кріп лен ня знань про при кмет ник в пря мо -
му та пе ре нос но му зна чен нях; фор му ван ня
вмін ня до би ра ти та вжи ва ти при кмет ни ки-
си но ні ми та ан то ні ми, при кмет ни ки в пря -
мо му та пе ре нос но му зна чен нях; роз ви ток
умін ня да ва ти пов ну й ви чер п ну від по відь
на за пи тан ня, уваж нос ті, мис лен ня; ви хо -
ван ня ба жан ня бе рег ти свя ти ні сво го ро ду

Роз роб ка уро ку «Пра ви ла по ве дін ки
під час зу стрі чі з не зна йо мою лю ди ною»
з кур су «Осно ви здо ров’я» в 3-му кла сі спе -
ці аль ної шко ли
Стад нік На дія Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Зе ле но гай ський спе ці аль ний
НВК Хар ків сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з основ -
ни ми пра ви ла ми осо бис тої без пе ки при
зустрі чі з не зна йо мою лю ди ною; фор му -
вати на вич ки пра виль ної по ве дін ки; роз ви -
ва ти здат ність орі єн ту ва ти ся в склад них
ситу а ці ях, ре аль но оці ню ва ти не без пе ку;
ви хо ву ва ти смі ли вість, спо сте реж ли вість
і ви на хід ли вість

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/Каталог «Відкритий урок» #02’ 201762



Стат тя «Есте тич не ви хо ван ня і роз ви -
ток твор чих здіб нос тей шко ля рів за до по -
мо гою ви вчен ня ус ної на род ної твор чос ті»
Сте ка чо ва Ал ла Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла № 1 За по -
різь кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що пер шо чер -
го ве за вдан ня вчи те ля по чат ко вих кла сів —
за без пе чи ти фор му ван ня мов лен нє вої ком -
пе тен ції уч нів як ко му ні ка тив ної осно ви.
Роз ви ток мов лен ня — це од но час но роз ви -
ток осо бис тос ті лю ди ни, її ду хов них здіб -
нос тей — ін те лек ту, мис лен ня, мо раль них
якос тей

Роз роб ка уро ку «Влас ти вос ті по віт ря»
з при ро доз навч ст ва в 3-му кла сі

Сте па нен ко Та ма ра Андрі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Смі лян ський НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла І сту пе ня — гім на зія іме ні
В. Т. Се на то ра» Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — уза галь ни ти та по глиб лю ва ти знан -
ня уч нів про по віт ря, йо го склад та влас ти -
вос ті, фор ма у ва ти вмін ня за сто со ву ва ти на -
бу ті знан ня у по всяк ден но му жит ті

Роз роб ка уро ку «Ро бо та з ди тя чою
книж кою» з на вчан ня гра мо ти в 1-му класі
Сте па нець Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Віль шанська шко ла Ба -
ра нів сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — ство ри ти умо ви для прак тич но го
озна йом лен ня зі зміс том по нять: су час -
ний ди тя чий пись мен ник, йо го пріз ви ще,
на зва тво ру, ілюс т ра ція до тво ру; спри я ти
удос ко на лен ню ви раз нос ті, усві дом ле -
нос ті чи тан ня, роз вит ку твор чої уяви, об -
раз но го мис лен ня, умінь ви слов лю ва ти
свою дум ку, спів пра цю ва ти в гру пі; мо ти -
ву ва ти до ви яв лен ня пат рі о тич них по чут -
тів, цін ніс но го став лен ня до всьо го ук ра -
їн сько го

Роз роб ка уро ку «Укра їн ські на род ні
каз ки «Дві бі лоч ки», «Як пі вень ли си цю
об ду рив» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Сте цен ко Іри на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Чер ні гів ська шко ла За по різь -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти та по гли би ти знан ня з роз -
ді лу «На род ні каз ки», удос ко на лю ва ти
якос ті чи тан ня ді тей, учи ти са мо стій но ро -
би ти до бір ку тво рів за да ної те ма ти ки; по -
зна йо ми ти з кни гоз нав чим по нят тям зміст;
роз ви ва ти пам’ять, ува гу, зба га чу ва ти слов -
ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти лю бов до ус ної
на род ної твор чос ті, ша ноб ли ве став лен ня
до кни ги

Роз роб ка уро ку «Імен ник. Роз піз на -
ван ня імен ни ків за за пи тан ня ми хто?

що?» з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Тав луй Світ ла на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дніп ров ський НВК № 108.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти по нят тя про
імен ник, на вча ти роз різ ня ти на зви іс тот
і не іс тот; роз ви ва ти вмін ня ста ви ти за пи -
тан ня до слів, ува гу, ло гіч не мис лен ня; ви -
хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви та ін те рес
до її ви вчен ня

Роз роб ка уро ку «Який іс пит ви три мав
клас? В. Су хо млин ський «Гор ба тень ка дів -
чин ка» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Та ла щук Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Рів нен ський НВК № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — учи ти ро зу мі ти текст,
ви ді ля ти го лов не, ана лі зу ва ти, оці ню ва ти
вчин ки дій о вих осіб; роз ши ри ти уяв лен ня
про доб рі і по га ні вчин ки; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня; ви хо ву ва ти доб ро ту, лю дя ність,
честь і по ряд ність

Роз роб ка за нят тя «Тва ри ни по вин ні
жи ти» для 3-х кла сів

Та рі на Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 28
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня еко ло гіч -
но го тре нін гу, ме та яко го — уза галь ни ти й
по гли би ти знан ня про тва рин, сис те ма ти зу -
ва ти та зба га ти ти ві до мос ті про охо ро ну до -
вкіл ля, фор му ва ти на вич ки по ве дін ки
в при ро ді, спря мо ва ні на збе ре жен ня тва -
рин, роз ви ва ти спо сте реж ли вість, ви хо ву -
ва ти тур бот ли ве став лен ня до тва рин, умін -
ня спів пе ре жи ва ти, ба жан ня бра ти участь
у їх охо ро ні

Роз роб ка про ек ту «Лі кар ські рос ли ни»
з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Те ре щен ко Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Ко ло мій ців ська
шко ла По кров сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту, ме та
яко го — уза галь ни ти знан ня про лі кар ські
рос ли ни Укра ї ни, на вча ти роз піз на ва ти
рос ли ни за ма люн ка ми, опи сом, за су ше ни -
ми при мір ни ка ми; роз ви ва ти спо сте реж ли -
вість, пам’ять, ува гу, мис лен ня, умін ня пра -
цю ва ти в гру пах, са мо стій но здо бу ва ти ін -
фор ма цію; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди,
ша ноб ли ве став лен ня до рос лин, ба жан ня
бе рег ти своє здо ров’я

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня зву ко вих
зна чень ви вче них букв. Опра цю ван ня
опо ві дан ня» з на вчан ня гра мо ти в 1-му
кла сі
Те ре щук Іри на Пет рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Бро вар ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 7 Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня про
ви вче ні бук ви, їх зву ко ве зна чен ня; ви роб -
ля ти вмін ня чи та ти скла ди, сло ва з ви вче ни -
ми бук ва ми, опра цю ва ти опо ві дан ня (за Н.
Та ра сен ко); зба га чу ва ти лек сич ний за пас
уч нів; ви хо ву ва ти ін те рес до чи тан ня, ба -
жан ня до по ма га ти зи му ю чим пта хам

Роз роб ка уро ку «Спіль но ко ре не ві сло -
ва. Ко рінь сло ва» з ук ра їн ської мо ви в 3-му
кла сі
Ті то ва Ін на Фе до рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ган нів ська шко ла Доб ро піль сько го
р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти знан ня про ко рінь сло ва
та спіль но ко ре не ві сло ва; ви роб ля ти вмін ня
роз піз на ва ти спіль но ко ре не ві сло ва і ви -
зна ча ти ко рінь; роз ви ва ти мов лен ня, ува гу
до лек сич но го зна чен ня слів, пі зна валь ну
ак тив ність; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо -
ви, лю бов та по ва гу до сим во лів ук ра їн ської
зем лі, ба жан ня вчи ти ся

Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня за галь -
но го пра ви ла до да ван ня і від ні ман ня
двоциф ро вих чи сел без пе ре хо ду че рез де -
ся ток» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Тка чен ко Аль ві на Юрі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла-ін тер нат
№ 1 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — за кріп -
лю ва ти ви вче ний ма те рі ал, вправ ля ти
у розв’язу ван ні при кла дів на до да ван ня
і від ні ман ня дво циф ро вих чи сел без пе ре -
хо ду че рез де ся ток

Роз роб ка уро ку «Піс ні свя тих хра мів»
з му зи ки в 4-му кла сі
Тка чен ко Ла ри са Андрі їв на, учи тель му зич -
но го мис тец т ва, Ро маш ків ська шко ла Ро -
кит нян сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — озна йо ми ти уч нів
з по нят тя ми «ду хов на му зи ка», «мо лит ва»;
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, во каль но-хо -
рові на вич ки; фор му ва ти пра виль не зву ко -
ве ден ня; ви хо ву ва ти ін те рес до ду хов ної
му зи ки

Роз роб ка про ек ту «Ви тів ки Мі ся ця»
з при ро доз нав ст ва, чи тан ня й об ра -

зот вор чо го мис тец т ва в 4-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Тка чен ко Те тя на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ко но топ ська спе ці аль на за галь -
но ос віт ня шко ла-ін тер нат Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — до слі ди ти над -
звичай ні не бес ні яви ща шля хом ре алі за ції
ін ди ві ду аль них про ек тів

Роз роб ка уро ку «В. Су хо млин ський.
«Хлоп чик і сні жин ка» з лі те ра тур но го чи -
тан ня в 2-му кла сі
Тка чук Оле на Іва нів на, за ступ ник ди рек то -
ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Ко рос тен -
ська шко ла № 1 з по глиб ле ним ви вчен ням
іно зем них мов Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти ро зу мі ти
текст, ви ді ля ти го лов не, ана лі зу ва ти; роз -
ши ри ти уяв лен ня про доб рі і по га ні вчин ки;
удос ко на лю ва ти темп і ви раз ність чи тан ня;
роз ви ва ти ува гу, пам’ять, мов лен ня, умін ня
від по ві да ти на за пи тан ня, ста ви ти пи тан ня
до про чи тан но го тек с ту; ви хо ву ва ти доб ро -
ту, лю дя ність

Роз роб ка уро ку «Ди кі тва ри ни на ших
лі сів» з ко рек ції роз вит ку мов ле не вої ком -
пе тен ції та зо ро во го сприй нят тя для 1-х
кла сів спе ці аль ної шко ли
Тка чук Та мі ла Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, де фек то лог, Знам’ян ська
спе ці аль на шко ла-ін тер нат Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня ді тей про меш кан -
ців лі су, особ ли вос ті їх жит тя взим ку; вчи ти
від га ду ва ти тва ри ну за опи сом, зна хо ди ти
кар тин ку із зоб ра жен ням за да ної тва ри ни;
удос ко на лю ва ти на вич ки скла дан ня сло -
вос по лу чень, ко рот ких опи со вих роз по ві -
дей; роз ви ва ти зо ро во-мо тор ну ува гу, ко ор -
ди на цію, зв’яз ну мо ву, зба га чу ва ти слов -
ник; фор му ва ти доб ро зич ли ве став лен ня
до при ро ди, тва рин

Роз роб ка уро ку «Ви ра зи з дуж ка ми.
Розв’язу ван ня скла де них за дач.
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Розпіз на ван ня гео мет рич них фі гур» з ма -
те ма ти ки в 2-му кла сі
Ту ро вець Лю бов Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сла ву тиць ка шко ла № 3 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — озна йо ми ти з пра ви лом ви ко нан ня
об чис лень у ви ра зах з дуж ка ми; вправ ля ти
у за сто су ван ні таб лиць до да ван ня й від ні -
ман ня; фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти за -
да чі на дві дії; по гли би ти знан ня про гео мет -
рич ні фі гу ри; роз ви ва ти ува гу, спо сте реж -
ли вість, мис лен ня; роз ши ри ти ві до мос ті
про кві ти, що вплі та ли ся у ві но чок і ма ють
лі ку валь ні влас ти вос ті; фор му ва ти здо ро -
вий спо сіб жит тя

Роз роб ка уро ку «Л. Глі бов. «Ко ник-
стри бу нець» з лі те ра тур но го чи тан ня 
в 3-му кла сі
Урсу лен ко Лю бов Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хер сон ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 52 з по глиб ле ним ви вчен ням ук ра -
їн ської мо ви.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йо ми ти з жит тє вим і твор чим шля хом
Глі бо ва, з жан ром бай ки; удос ко на лю ва ти
на вич ки ви раз но го чи тан ня; учи ти ана лі зу -
ва ти зміст бай ки, оці ню ва ти вчин ки го лов -
них ге ро їв, ви яв ля ти мо ти ви їх по ве дін ки,
ви зна ча ти по вчаль ний ви сно вок

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ви вче но -
го ма те рі а лу з те ми «Чис ла пер шо го де сят -
ка» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Усті мен ко Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, По пас нян ська гім на зія
№ 20 Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Упро довж уро ку учень удос ко на -
лює на вич ки швид кої ліч би в ме жах 10,
утво рює склад чис ла 10, пи ше циф ри в зо -
ши ті в клі тин ку, пра виль но чи тає чис ло ві
ви ра зи, по яс нює утво рен ня но во го чис ла,
пра цює з гео мет рич ним ма те рі а лом

Роз роб ка про ек ту «Зе ле на кра су не, жи -
ви!» з при ро доз нав ст ва в з-му кла сі
Фе дець Оле на Вік то рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, За по різь ка шко ла № 5.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти в ді тей
і бать ків по чут тя при чет нос ті до всьо го
живо го, гу ман не став лен ня до до вкіл ля
і праг нен ня пік лу ва ти ся про збе ре жен ня
при ро ди

Роз роб ка уро ку «Сло ва, що ма ють кіль -
ка зна чень. Ба га то знач ні сло ва» з ук ра їн -
ської мо ви в 3-му кла сі
Фе до рен ко Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Пі щан ський НВК Крас -
но град сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з ба га то знач ни ми сло ва -
ми; роз ши ри ти уяв лен ня про зна чен ня слів
та їх ужи ван ня в мов лен ні; спри я ти роз вит -
ку зв’яз но го мов лен ня уч нів; ви хо ву ва ти
по чут тя обов’яз ко вос ті, лю бов до рід но го
краю, бе реж не став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ру ка вич ка» (ук ра їн -
ська на род на каз ка)» з лі те ра тур но го

чи тан ня в 2-му кла сі
Фе до ро ва Лі лія Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Гло бин ська фі лія «За галь но -

ос віт ня шко ла І–ІІ сту пе нів № 4» Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
про каз ку як жанр ус ної на род ної твор чос -
ті; на вчи ти орі єн ту ва ти ся в її особ ли вос тях,
ви зна ча ти го лов ну дум ку; роз ви ва ти
вміння від тво рю ва ти зміст про чи та но го,
зв’яз не мов лен ня, мис лен ня, ар тис тич ні
здіб нос ті; пра цю ва ти над ви раз ним, пра -
виль ним чи тан ням; ви хо ву ва ти друж бу,
лю бов до ка зок

Роз роб ка уро ку «Кім на та» з ан г лій -
ської мо ви в 3-му кла сі

Федь ко Окса на Ана то лі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Сум ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 1 ім. В. Стрель чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — опра цьо ву ва ти лек си ку з те ми; тре ну -
ва ти вжи ван ня струк тур із прий мен ни ка ми
міс ця в ус но му мов лен ні; роз ви ва ти на вич -
ки ус но го мо но ло гіч но го мов лен ня, мов ну
та слу хо ву пам’ять; фор му ва ти ба зо ві
навич ки, не об хід ні для роз вит ку ко му ні ка -
тив ної ком пе тен ції; ство рю ва ти ком фор т ні
умо ви для на вчан ня, за яких уч ні від чу ва -
ють свою успіш ність, ін те лек ту аль ну спро -
мож ність, са мо стій ність

Ме то дич на роз роб ка «Го лос рід ної при -
ро ди ро зу мі ти сер цем вчись» для 4-х
класів
Фі ла то ва Ка те ри на Ме фо ді їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Віль но гір ська шко ла
№ 4 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці про від ною ме тою є
еко ло гіч не ви хо ван ня уч нів по чат ко вої
лан ки, при щеп лен ня бе реж ли во го став -
лен ня до жи вої при ро ди, ви хо ван ня ба -
жан ня жи ти у гар мо нії зі сві том рос лин
та тва рин. У роз роб ці уро ку, те ат ра лі зо ва -
но го дій ст ва, ви хов но го за хо ду ме тою є
фор му ван ня еко ло гіч ної куль ту ри уч нів
че рез за ці кав лен ня, за ча ру ван ня, зди ву -
ван ня, за хоп лен ня

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ви вче но -
го про бук ву Б б та звук [б]» з на вчан ня
гра мо ти в 1-му кла сі
Фі люк На та лія Сте па нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ко рос тен ська мі ська гім на зія
№ 7 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня про
бук ву «Б», «б» та її зву ко ве зна чен ня; фор -
му ва ти на вич ки чи тан ня; роз ви ва ти ус не
мов лен ня, ло гіч не мис лен ня; зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас слів з бук вою «бе», ви -
хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до тва рин,
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «До бу ван ня олії з на -
сін ня со няш ни ка» з при ро доз нав ст ва 
в 1-му кла сі
Хад жи но ва Оле на Євге нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ма рі у поль ська шко ла
№ 41 До нець кої обл.
Ано та ція: Ма те рі ал уро ку ске ро ва ний
на роз ви ток за ці кав ле нос ті ді тей, дає мож -
ли вість ово ло ді ти різ ни ми спо со ба ми на -
вчаль ної ді яль нос ті, сти му лює до пит ли вість
та ін те рес до пі знан ня на вко лиш ньо го се ре -
до ви ща

Роз роб ка уро ку «Во да та її влас ти вос -
ті. Во дой ми рід но го краю. Стан та охо -

ро на вод них ре сур сів» з при ро доз нав ст ва
в 4-му кла сі
Ци кі на Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сво бод нен ська шко ла Вол -
но ва сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ним за без пе чен ням, ме та яко го —
за крі пи ти знан ня про во ду (її влас ти вос ті
та стан); роз ши ри ти уяв лен ня про вза ємо -
зв’яз ки во ди з ін ши ми об’єк та ми при ро ди;
ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня та лю -
бов до во ди й при ро ди; роз гля ну ти при -
чини за бруд нен ня во дойм; озна йо ми ти ся
із за хо да ми з охо ро ни во дойм від за бруд -
нен ня.

Роз роб ка уро ку «Каз ки з усьо го сві ту»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Цим бал Те тя на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, За по різь ка шко ла № 92.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — на вчи ти са мо стій -
но роз гля да ти не зна йо му кни гу; фор му ва ти
чи таць кі вмін ня; роз ви ва ти пі зна валь ний
ін те рес до чи тан ня, умін ня ана лі зу ва ти,
обмі ню ва ти ся вра жен ня ми про про чи та не,
роз ши рю ва ти чи таць кий кру го зір; ви хо ву -
ва ти по ва гу до тво рів різ них пись мен ни ків

Роз роб ка уро ку «Кім нат ні рос ли ни.
До гляд за кім нат ни ми рос ли на ми»

з при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Цім ко Зо ря на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, При лбиць ка шко ла іме ні Мит ро -
поли та Андрея Шеп тиць ко го Яво рів сько го
р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — роз ши ри ти та по -
гли би ти знан ня про кім нат ні рос ли ни;
розви ва ти пі зна валь ний ін те рес; ви хо ву -
вати еко ло гіч ну сві до мість, тур бот ли ве
став лен ня до кім нат них рос лин, ба жан ня
до гля да ти за ни ми та обе рі га ти їх

Роз роб ка уро ку «До да ван ня дво -
цифро вих чи сел, у ре зуль та ті яко го

ви хо дять круг лі чис ла» з ма те ма ти ки 
в 2-му кла сі
Ча го вець Те тя на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, До нець ка шко ла № 1 Ба -
лак лій сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йо ми ти з пись мо вим спо со бом об чис -
лен ня при до да ван ні дво циф ро вих чи сел
з пе ре хо дом че рез де ся ток, у ре зуль та ті
яко го ви хо дять круг лі чис ла; від пра цьо ву ва -
ти на вич ки ус но го ра хун ку; роз ви ва ти ма -
те ма тич ну мо ву, твор чі здіб нос ті, ува гу,
пам’ять; ви хо ву ва ти спо сте реж ли вість

Роз роб ка уро ку «Спо со би пе ре вір ки
розв’язан ня при кла дів на до да ван ня
та від ні ман ня» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Че ля ді на Ла ри са Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум ська шко ла № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
фор му ва ти вмін ня ви ко ну ва ти пе ре вір ку
розв’язан ня при кла дів на до да ван ня та від -
ні ман ня різ ни ми спо со ба ми; роз ви ва ти
вмін ня до да ва ти та від ні ма ти трьох знач-ні
чис ла; роз ши рю ва ти сві то гляд, ви хо ву ва ти
пі зна валь ний ін те рес, за ці кав ле ність ма те -
ма ти кою, на по лег ли вість, ста ран ність, аку -
рат ність
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Роз роб ка уро ку «Впра ви на роз різ нен -
ня си но ні мів, спіль но ко ре не вих слів та
різ них форм од но го й то го са мо го сло ва»
з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Че ля ді на Ла ри са Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум ська шко ла № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти уч нів роз різ -
ня ти під ке рів ниц т вом учи те ля си но ні ми,
спіль но ко ре не ві сло ва і фор ми то го са мо го
сло ва; роз ви ва ти ува гу до лек сич но го зна -
чен ня слів; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди
та праг нен ня її охо ро ня ти

Роз роб ка уро ку «Т. Ко ло мі єць. «Бі ле по -
ле по лот ня не» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-
му кла сі
Чер но ва Га ли на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 30
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти тех ні ку пра виль но го,
сві до мо го, ви раз но го чи тан ня вір шо ва но го
тво ру; фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти про -
чи та не, ро би ти ви снов ки, уза галь нен ня, ви -
зна ча ти на стрій тво ру; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, об раз не мис лен ня; ви хо ву ва ти
ша ноб ли ве став лен ня до тра ди цій, лю бов
до рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Зи мо ва по до рож
у кра ї ну сло ва» з ро сій ської мо ви в 3-му
кла сі
Чер но ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, То рець ка шко ла № 9 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти знан ня
про час ти ни сло ва, спіль но ко ре не ві сло ва,
фор ми то го са мо го сло ва; по вто ри ти ор фо -
гра ми; роз ви ва ти вмін ня роз би ра ти сло ва
за скла дом, ло гіч не мис лен ня, спо сте -
режли вість, по кро ко вий са мо кон т роль, ор -
фогра фіч ну пиль ність, ін те рес до спо со бів
на вчаль ної ді яль нос ті; ви хо ву ва ти по ва гу
один до од но го, лю бов до рід ної мо ви,
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Звук [Ж]. по зна чен ня
йо го бук ва ми «Ж», «ж» з на вчан ня гра мо -
ти в 1-му кла сі
Чми ха ло ва Оле на Арка ді їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Ве ли ко но во сіл ків ська
шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з бук ва -
ми «Ж», «ж», (же), їх на звою та зву ко вим
зна чен ня; фор му ва ти лі те ра тур ну ви мо ву
слів зі зву ком [Ж]; роз ви ва ти на вич ки ви -
раз но го чи тан ня, мов ні і ко му ні ка тив ні
ком пе тен т нос ті; ви хо ву ва ти лю бов до при -
ро ди

Кон с пект уро ку «Стеж ка ми твор чос ті
В. Си мо нен ка»

Чор на Іри на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Тер но піль ська шко ла № 27 ім. В. Гур -
ня ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — План-кон с пект
занят тя те му, ме та яко го — до пов ни ти і роз -
ши ри ти знан ня уч нів про жит тя і твор чість
В. Си мо нен ка; фор му ва ти чи таць ку, ко му -
ні ка тив ну, ін фор ма цій ну ком пе тен т нос ті,
умін ня вчи ти ся; ви хо ву ва ти гор дість за свій
на род, по чут тя від по ві даль нос ті за свої
вчин ки

Роз роб ка уро ку «My house» з ан г лій -
ської мо ви в 4-му кла сі
Ша ду рі на Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, При мор ська шко ла № 1
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — по вто ри ти
зна йо мі лек сич ні оди ни ці з те ми; за сво ї ти
вжи ван ня лек си ки у всіх ви дах мов ної ді -
яль нос ті; ви ко рис то ву ва ти гра ма тич ну
струк ту ру There is/ are; ви ко рис то ву ва ти
прий мен ни ки міс ця; на вчи ти ся ро би ти по -
ві дом лен ня опи со во го ха рак те ру

Роз роб ка уро ку «Бо жий дар знань»
з хрис ти ян ської ети ки в 3-му кла сі

Швар ц коп Ма рія Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ро жи щен ська шко ла
№ 3 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти уяв лен ня
про те, що знан ня — це най біль ший скарб
для лю ди ни, а вмін ня вчи ти ся — ключ
до скар бів знань; роз ви ва ти ін те рес до на -
вчан ня

Роз роб ка уро ку «Не на го ло ше ний го -
лос ний у ко ре ні сло ва» з ро сій ської мо ви
в 3-му кла сі
Ше ве льо ва Іри на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Оде ська шко ла № 72.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
удос ко на лю ва ти вмін ня під би ра ти пе ре ві -
роч ні сло ва і об ґ рун то ву ва ти на пи сан ня го -
лос но го в не на го ло ше но му скла ді

Роз роб ка уро ку «Ліч ба де сят ка ми.
Утво рен ня дво циф ро вих чи сел з де сят ків
та оди ниць» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Шер с тюк Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Ме лі то поль ська
шко ла № 4 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — на вчи ти ко рис ту ва ти ся де сят ком
як лі чиль ною оди ни цею; за сво ї ти ліч бу де -
сят ка ми, утво рен ня роз ряд них чи сел, їх на -
зву; роз ви ва ти мис лен ня, зв’яз не мов лен ня,
ло гіч не мис лен ня, на вчаль но-пі зна валь ний
ін те рес до ма те ма ти ки; ви хо ву ва ти охай -
ність ро бо ти в зо ши тах

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня знань
про склад чис ла 10. Скла дан ня ви ра зів
за ма люн ко м. По бу до ва від різ ків» з ма те -
ма ти ки в 1-му кла сі
Шкор кі на Оле на Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ва луй ська шко ла № 1 Ста нич -
но-Лу ган сько го р-ну Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зентація до да єть ся), ме та яко го — за крі -
пи ти знан ня скла ду чис ла 10, вправ ля ти
в скла дан ні і об чис лен ні ви ра зів, роз піз -
на ван ні гео мет рич них фі гур, на пи сан ні
цифр; роз ви ва ти ува гу, прос то ро ву уяву;
ви хо ву ва ти ба жан ня вчи ти ся, ін те рес
до ма те ма ти ки, лю бов до на род них сим -
во лів, аку рат ність

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня пись мо -
вих прий о мів до да ван ня і від ні ман ня чи -
сел у ме жах 1000» з ма те ма ти ки в 3-му
класі
Шпак Ві ра Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Труб ків ська шко ла Іва ни чів сько го
р-ну Во лин ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня
пись мо вих прий о мів до да ван ня і від ні ман -
ня чи сел у ме жах 1000; фор му ва ти вмін ня
розв’язу ва ти рів нян ня, за да чі за да чі на об -
чис лен ня пе ри мет ра три кут ни ка; роз ви ва -
ти ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти лю бов
до Укра ї ни, її куль тур них пам’яток

Роз роб ка уро ку «Рек ла ма і здо ров’я»
з основ здо ров’я в 4-му кла сі
Штих Та ма ра Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 80.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йо ми -
ти з ви да ми рек ла ми, спо со ба ми по ши -
рення рек ла ми, пе ре ва га ми та не до лі ка ми,
по яс ни ти, як рек ла ма мо же впли ну ти на рі -
шен ня і по ве дін ку лю ди ни; на вча ти ухва лю -
ва ти пра виль ні са мо стій ні рі шен ня

Роз роб ка уро ку «Актив ний від по чи нок.
Без пе ка при за нят тях спор том» з основ
здо зов’я в 3-му кла сі
Шу ма рі на Іри на Гри го рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ла зур нен ська шко ла Ска дов -
сько го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про дов жу ва ти озна -
йом лю ва ти з тер мі ном «ак тив ний від по -
чинок»; роз ши рю ва ти уяв лен ня про йо го
ви ди; удос ко на лю ва ти знан ня про зв’язок
між ру хом і здо ров’ям, до три ман ням без -
пеки під час за нять спор том і вга му ван ням
бо лі у м’язах; роз ви ва ти мис лен ня та спо -
сте реж ли вість; ви хо ву ва ти ба жан ня зай ма -
ти ся спор том та ак тив ним від по чин ком

Роз роб ка уро ку «На вчаль ний пе ре каз
«Ран ня осінь» з ук ра їн ської мо ви в 2-му
кла сі
Щер би на Вік то рія Пет рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 80.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
вчи ти пе ре ка зу ва ти сприй ня тий на слух
текст, роз ви ва ти вмін ня бу ду ва ти зв’яз ні
ви слов лю ван ня, до три му ва ти ся по слі дов -
нос ті при пе ре ка зі тек с ту, зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас, роз ви ва ти мов лен ня,
ви хо ву ва ти са мо стій ність при ви ко нан ні
ро біт, учи ти бу ти спо сте реж ли ви ми, ви хо -
ву ва ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка на вчаль но-пі зна валь но го
про ек ту «Осінь зо ло та до нас за ві та -

ла» для 2-х кла сів
Яко вен ко На дія Ада мів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ко рос тен ська шко ла № 9 Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: Опис про ек т но го до слід жен ня
з при ро доз нав ст ва й лі те ра тур но го чи тан ня
на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ
і за дач на ви вче ні ви пад ки ариф ме тич них
дій» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Яку бен ко Те тя на Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чер во нос ло бід ська шко ла
№ 2 Чер ка сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти
при кла ди та за да чі, по вто ри ти ви вче ні ви -
пад ки мно жен ня й ді лен ня; озна йо ми ти
з по нят тя ми по до рож, ту ризм; роз ви ва ти
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ма те ма тич ну мо ву, об чис лю валь ні на вич ки,
ло гіч не мис лен ня, сві то гляд; ви хо ву ва ти
лю бов до рід но го краю, куль ту ру мов лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Кон т роль ні ро -
бо ти з лі те ра тур но го чи тан ня» в 2-му кла сі
Яку бець Ві ра Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ізяс лав ський НВК «ЗОШ І сту -
пеня — ди тя чі яс ла-са док № 3» Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: До бір ка тек с тів і тес то вих за -
вдань з лі те ра тур но го чи тан ня

Роз роб ка уро ку «Енер го збе ре жен ня
в по бу ті та шко лі» з при ро доз нав ст ва й
еко ло гії рід но го краю в 3-му кла сі
Яку ні на Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла № 1 За по -
різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, на вчаль на ме та яко го — фор му ва -
ти уяв лен ня, про енер го збе ре жен ня, по шу -
ко вий ін те рес до до слід жу ва но го ма те рі а лу,
умін ня не зу пи ня ти ся на до сяг ну то му; учи -
ти спо сте рі га ти за змі на ми в жи вій і не жи -
вій при ро ді, пра цю ва ти в умо вах по шу ку,
ана лі зу, роз ши рю ва ти кру го зір, сти му лю -
ва ти ін те рес до на уко вих до слід жень і за -
сто су ван ня знань

Роз роб ка мі ні-про ек ту «Лі со ва ап те ка.
Де ре ва» з при ро доз нав ст ва в 2-му

кла сі
Яре ма Лю бов Іго рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Руд ків ська шко ла іме ні В. Же реб но -
го Сам бір сько го р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка на за яв ле ну те му
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся), ме та якої — фор му ван -
ня та роз ви ток умінь по шу ку шля хів ви рі -
шен ня проб ле ми, роз ви ток умінь ана лі зу ва -
ти, до би ра ти ін фор ма цію, роз ви ток умін ня
ес те тич но офор ми ти твор чу ро бо ту

Роз роб ка уро ку «Пись мо ве до да ван ня
три циф ро вих і дво циф ро вих чи сел з пе ре -
хо дом че рез роз ряд»
Ярош Ін на Андрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Чи ги рин ський НВК «До шкіль ний
на вчаль ний за клад-за галь но ос віт ня шко ла
І–ІІІ сту пе нів № 3» Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по яс ни ти пись мо ве
до да ван ня три циф ро вих і дво циф ро вих чи -
сел з пе ре хо дом че рез роз ряд, озна йо ми ти
з ал го рит мом за пи су та ких при кла дів; на -
вчи ти об чис лю ва ти пись мо во та кі при кла -
ди; удос ко на лю ва ти на вич ки ус ної ліч би,
роз ви ва ти ма те ма тич ні на вич ки; ви хо ву ва -
ти пі зна валь ну ак тив ність

Роз роб ка уро ку «Свят ку ван ня дня на -
род жен ня» з ан г лій ської мо ви в 4-му кла сі
Ярош Оле на Євге нів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Дро го биць ка шко ла № 15 Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти й уза галь -
ни ти лек сич ний ма те рі ал до те ми; тре ну ва -
ти уч нів в ауді ю ван ні й ус но му мов лен ні

Роз роб ка уро ку «В. Су хо млин ський.
«Як бі лоч ка дят ла вря ту ва ла» з лі те ра -
турно го чи тан ня в 2-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Ястрем ська Іри на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дов би ська спе ці аль на

шко ла-ін тер нат Ба ра нів сько го р-ну Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку лі те ра тур -
но го чи тан ня на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «The weather» з ан г -
лій ської мо ви в 3-му кла сі

Яци ши на Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Шос т кин ськ ка шко ла
№ 11 Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми. Objectives: to
teach pupils to work in groups; to teach pupils
to choose additional information on the topic;
to practice spelling, reading, listening and
word recognition; to deepen pupils’ know led -
ge about the weather; to develop pupils’ lan -
gua ge skills; to develop pupils’ attention,
memory and initiative

Пра во знав ст во

Роз роб ка уро ку «Ди фу зія» з при ро доз -
нав ст ва в 5-му кла сі
Ва сіль ко ва Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель
біо ло гії, Хмель ницький НВК № 2.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з по нят -
тям «ди фу зія», сфор му ва ти уяв лен ня про
рух мо ле кул, яви ща ди фу зії, та йо го роль
у при ро ді та жит ті лю ди ни; роз ви ва ти спо -
сте реж ли вість і ло гіч не мис лен ня; ви хо ву -
ва ти ці ка вість до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Пра во вий ринг» з пра -
во знав ст ва в 9-му кла сі
Ко за ке вич Оле на Пет рів на, вчи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Луць кий НВК № 26.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти пра во ву
куль ту ру уч нів, ак ти ві зу ва ти твор чу ді яль -
ність, уза галь ни ти знан ня з пра во знав ст ва;
на вча ти ви ко рис то ву ва ти пра во ві знан ня
та на вич ки пра во мір ної по ве дін ки для ре -
алі за ції сво їх прав та обов’яз ків; ви хо ву ва ти
по ва гу до за ко нів, фор му ва ти сві до му ак -
тив ну гро мад ську по зи цію

Роз роб ка уро ку «Основ ні пра ва, сво -
бо ди і обов’яз ки гро ма дян Укра ї ни»

з пра во знав ст ва в 10-му кла сі
Ма зу рик Світ ла на Олек сан д рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо -
ти, Бі ло зер ська шко ла № 13 Доб ро піль ської
міс к ра ди До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект ди стан цій но го
уро ку на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна -
йом лен ня з ме ха ніз мом за хис ту прав лю ди -
ни, спо ну кан ня до ак тив но го мис лен ня; ви -
хо ван ня ак тив ної по лі тич ної по зи ції та де -
мо кра та в Укра ї ні

Роз роб ка уро ку «Кон с ти ту цій ні пра ва
і сво бо ди лю ди ни і гро ма дя ни на» з пра во -
знав ст ва в 9-му кла сі
Па лій чук Ми ко ла Ва си льо вич, учи тель іс то -
рії та пра во знав ст ва, Зві рів ська шко ла Кі -
вер ців сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — з’ясу ва ти зміст кон с -
ти ту цій них прав і сво бод, роз ви ва ти вмін ня
пра цю ва ти з юри дич ним до ку мен том, ана -
лі зу ва ти пра во ві си ту а ції та пра цю ва ти
в гру пах, ви хо ву ва ти по ва гу до кон с ти -
туцій них прав і сво бод лю ди ни та гро ма -
дяни на

Роз роб ка уро ку «Пра во від но си ни»
з пра во знав ст ва в 10-му кла сі
Теш люк Лю бов Іва нів на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Енер го дар ський НВК
«За галь но ос віт ній на вчаль ний за клад ІІ–ІІІ
сту пе нів — між ш кіль ний на вчаль но-ви роб -
ни чий ком бі нат» За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), на вчаль на ме та яко го — спи -
раю чись на знан ня про пра во від но си ни,
отри ма ні в 9-му кла сі, про дов жи ти фор му -
ва ти по нят тя «пра во від но си ни», «суб’єк ти
пра во від но син», «пра во суб’єк т ність», «пра -
во здат ність», «ді єз дат ність», «де лік тоз дат -
ність», роз гля ну ти ви ди й струк ту ру пра во -
від но син

Роз роб ка уро ку «Кри мі наль на від по ві -
даль ність» з пра во знав ст ва в 10-му кла сі
Хар лан Оле на Пет рів на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Дмит рів ський НВК Оча -
ків сько го р-ну, Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ха рак те ри зу ва ти
поря док при тяг нен ня до кри мі наль ної від -
по ві даль нос ті та ви да ми кри мі наль них по -
ка рань, особ ли вос тя ми кри мі наль ної від по -
ві даль нос ті не пов но літ ніх; роз ви ва ти вмін -
ня ана лі зу ва ти пра во ві си ту а ції, пра цю ва ти
з під руч ни ком, ККУ; спри я ти усві дом лен ню
не від во рот нос ті кри мі наль ної від по ві даль -
нос ті; ви хо ву ва ти пра во ву куль ту ру

Роз роб ка уро ку «Як дер жа ва за хи щає
пра ва ди ти ни в сім’ї» з пра во знав ст ва

в 9-му кла сі
Чор на Окса на Са вів на, учи тель, Ша тав -
ський НВК Ду на є вець ко го р-ну Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — озна йо ми ти з ор га -
на ми, що опі ку ють ся пра ва ми ди ти ни, на -
вчи ти оці ню ва ти си ту а ції по ру шен ня прав,
озна йо ми ти з під ста ва ми та про це ду рою
по збав лен ня бать ківських прав, удос ко на -
лю ва ти ро бо ту з дже ре ла ми, спри я ти роз -
вит ко ві ін те ре су до ви вчен ня пра ва

При ро доз нав ст во

Кон с пект уро ку «Ато ми. Хі міч ні еле -
мен ти» з при ро доз нав ст ва в 5-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Мо роз Ва лен ти на Іва нів на, учи тель хі мії
та при ро доз нав ст ва, Но во во лин ська спе ці -
аль на шко ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — сфор му -
ва ти по нят тя «атом», «хі міч ний еле мент»,
роз ви ва ти уяв лен ня про бу до ву ре чо вин,
різ но ма ніт ність хі міч них еле мен тів

Проф те хос ві та

Роз роб ка уро ку «Маг ніт ні влас ти вос ті
ре чо вин. За сто су ван ня маг ніт них ма -

те рі а лів» з фі зи ки та ма те рі а лоз нав ст ва
Бов кун Вік то рія Віль га лі мів на, ви кла дач
фізи ки; Мар фич Ва лен ти на Юзе фів на, ви -
кла дач спец дис цип лін, Ки їв ський про фе -
сій ний лі цей бу дів ниц т ва і ко му наль но го
гос по дар ст ва.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
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до дат ка ми, ме та яко го — сфор му ва ти уяв -
лен ня про маг ніт ні влас ти вос ті ре чо вин;
ввес ти по нят тя маг ніт ної про ник нос ті ре чо -
ви ни; сфор му ва ти вмін ня за сто со ву ва ти
одер жа ні те о ре тич ні знан ня в по всяк ден -
но му жит ті; сфор му ва ти на ви ки до слід -
ниць кої ро бо ти та прак тич но го за сто су ван -
ня маг ніт них ма те рі а лів у тех ні ці, ме ди ци ні
та ін. га лу зях

Ме то дич на роз роб ка «Ком п лек с ний
зо шит для кон т ро лю знань» з кур су

«Ма те рі а лоз нав ст во» для про фе сії
«Маляр»
Ба чин ська На та ля Ген на ді їв на, учи тель
спец дис цип лін, Кре мін ський про фе сій ний
лі цей Лу ган ської обл.
Ано та ція: Зо шит скла да єть ся із за вдань для
по точ но го кон т ро лю, за вдань для уза галь -
ню валь но го кон т ро лю, два над ця ти ла бо ра -
тор них ро біт і ко рот ко го тер мі но ло гіч ний
слов ник з про фе сії ма ляр

Роз роб ка уро ку «Сис те ма пус ку трак -
тор них ди зе лів» з кур су «Трак то ри»

Га ра сим’юк Рус лан Сте па но вич, ви кла дач
спец дис цип лін, Кут ський про фе сій ний
ліцей Ко сів сько го р-ну Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти знан ня
про при зна чен ня та бу до ву сис те ми пус ку
дви гу на трак то ра; роз ви ва ти про фе сій ні
на вич ки та прос то ро ве ло гіч не мис лен ня,
роз ви ну ти на вич ки ко рис ту ван ня Інтер нет-
ре сур са ми; ви хо ву ва ти ін фор ма цій ну куль -
ту ру, уваж ність, дис цип лі но ва ність, при -
вча ти до обе реж нос ті в ро бо ті з комп’ю -
терною тех ні кою

Стат тя «Крес лен ня в про фе сії «Ли цю -
валь ник-пли точ ник, шту ка тур»

Гри го рен ко Окса на Ми ро сла вів на, ви кла -
дач спец дис цип лін, Кут ський про фе сій ний
лі цей Ко сів сько го р-ну Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що здат ність лю ди ни до гра -
фіч ної ді яль нос ті є од ним з по каз ни ків її ро -
зу мо во го роз вит ку. А по то му, на скіль ки го -
то ва лю ди на до розв’язу ван ня прос то ро вої
за да чі гра фіч ни ми ме то да ми, мож на ви зна -
чи ти сту пінь її за галь ної і по лі тех ніч ної осві -
че нос ті. То му гра фіч на під го тов ка по вин на
ста ти не від’єм ним еле мен том за галь но ос -
віт ньої під го тов ки

Роз роб ка уро ку «Озна йом лен ня з об -
лад нан ням по ста для на пів ав то ма тич но го
зва рю ван ня в се ре до ви щі за хис но го вуг -
ле кис ло го га зу»
Зво лін ський Олек сій Ва ле рій о вич, ви кла -
дач про фе сій но-те о ре тич ної під го тов ки,
Бер ди чів ське ПТУ № 4 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль -
на ме та яко го — ви вчи ти бу до ву зва рю валь -
но го об лад нан ня для на пів ав то ма тич но го
зва рю ван ня в се ре до ви щі СО2

Роз роб ка уро ку «Ви го тов лен ня ме -
реж ки» з тех но ло гії

Лі зо гу бо ва Те тя на Ана то лі їв на, учи тель тех -
но ло гії, Ме лі то поль ське ви ще про фе сій не
учи ли ще За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —

озна йо ми ти ся з ви шив кою ме реж ка, на -
вчи ти ся роз піз на ва ти ме реж ку се ред ін ших
ви ши валь них тех нік, на вчи ти ся під би ра ти
ма те рі а ли та ін стру мен ти для ви го тов лен ня
ме ре жок

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ві за вдан -
ня з кур су «Кон т роль но-ка со во го об -

лад нан ня» для про фе сії «Кон т ро лер-ка сир»
Лог ви нен ко Ін на Євге ні їв на, ви кла дач про -
фе сій но го на прям ку, Кре мен чуць кий ре гі -
о наль ний центр проф те хос ві ти № 1 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: Тес то ві за вдан ня все біч но охоп -
лю ють усі те ми для 2-го і 3-го роз ря дів ка си -
рів, у то му чис лі но во вве ден ня, що є ре зуль -
та том по стій ної ро бо ти ви кла да ча з но ви ми
нор ма тив ни ми до ку мен та ми з РРО, по дат -
ка ми, від по ві даль ніс тю ка си ра, звіт ніс тю
то що

Роз роб ка за нят тя «Грун ту ван ня по -
вер хонь» з кур су «Тех но ло гія ма ляр -

них ро біт»
Ми хай люк Окса на Рос тис ла вів на, ви кла дач
спец дис цип лін, Ба ра нів ський про фе сій ний
лі цей Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — сфор му -
ва ти знан ня про на не сен ня ґрун ту валь них
скла дів, за крі пи ти знан ня з ви ко ри стан ня
руч них ін стру мен тів та ґрун ту валь них
скла дів

Роз роб ка уро ку «Ква лі фі ка цій на
проб на ро бо та» з ви роб ни чо го на -

вчан ня
Па дал ка Світ ла на Ми ко ла їв на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Хер сон ське ви ще
про фе сій не учи ли ще № 2.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви зна чи ти рі вень на вчаль них до сяг -
нень при ви ко нан ні ви со ко якіс но го ош ту -
ка ту рен ня по вер х ні; спри я ти роз вит ку
тех ніч но го мис лен ня, спо сте реж ли вос ті,
роз ви ва ти на вич ки та звич ки пла ну ва ти
та кон т ро лю ва ти свою ро бо ту; ви хо ву ва ти
дбай ли ве став лен ня до ма те рі а лів, ін стру -
мен ту що ви ко рис то ву ють ся у ви роб ни чо -
му про це сі

Роз роб ка уро ку «Де ко ра тив не опо -
ряд жен ня по вер хонь по лі мер це мен т -

ною шту ка тур кою» з кур су «Тех но ло гія
шту ка тур них ро біт»
Са мо хі на Єва Пав лів на, ви кла дач, Го ло вин -
ське ви ще про фе сій не учи ли ще не руд них
тех но ло гій Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — уза галь ни ти, сис те -
ма ти зу ва ти та за крі пи ти знан ня з те ми;
спри я ти роз вит ку мо ви, мис лен ня, пам’яті;
ви хо ву ва ти твор че та від по ві даль не став -
лен ня до спра ви, охай ність, спо сте реж ли -
вість, ба жан ня та праг нен ня бу ти кон ку -
рен тос п ро мож ни ми на рин ку пра ці, фор -
му ва ти еко ло гіч ну куль ту ру

Кон с пект уро ку «Зер но ві сі вал ки»
з кур су «Сіль сько гос по дар ські ма -

шини»
Слив ко Ми хай ло Ми хай ло вич, ви кла дач
спец дис цип лін, Кут ський про фе сій ний лі -
цей Ко сів сько го р-ну Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — до мог ти ся

за сво єн ня уч ня ми знань про за сто су ван ня
зер но вих сі ва лок та пра виль но під го ту ва ти
їх до ро бо ти, ви мо ги тех ні ки без пе ки при
по сі ві зер но вих куль тур

Ме то дич на роз роб ка «Збір ник за -
вдань проб них ква лі фі ка цій них ро біт

з про фе сії «кон тор ський служ бо вець (бух -
гал те рія)»
Смо лін ська Ле ся Во ло ди ми рів на, май с тер
ви роб ни чо го на вчан ня, Львів ське ви ще
про фе сій не учи ли ще транс пор т них тех но -
ло гій та сер ві су На ці о наль но го транс пор т -
но го уні вер си те ту.
Ано та ція: Збір ник міс тить 15 ва рі ан тів за -
вдань з про фе сій но-прак тич ної під го тов ки,
що рів но цін ні за склад ніс тю та об ся гом,
а та кож зраз ки від по ві дей

Роз роб ка за нят тя «При зна чен ня про -
вішу ван ня по вер хонь. Тех но ло гіч ний
процес про ві шу ван ня, вста нов лен ня ма -
рок і ма я ків» з про фе сій но-те о ре тич ної
та про фе сій но-прак тич ної під го тов ки
Троць ко Сер гій Олек сій о вич, ви кла дач, Хар -
ків ський про фе сій ний лі цей бу дів ництва.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — ви вчи ти
тех но ло гіч ну по слі дов ність опе ра цій при
про ві шу ван ні вер ти каль них по вер хонь,
уста нов лен ні ма рок і ма я ків, сфор му ва ти
вмін ня та на вич ки при ви ко нан ні про ві -
шуван ня по вер хонь, уста нов лен ні ма рок
і ма я ків

Роз роб ка за нят тя «При го ту ван ня дріж -
д жо во го тіс та без опар ним спо со бо м. При -
го ту ван ня пі ци»
Ці ка ло Те тя на Олек сі їв на, май с тер ви роб -
ни чо го на вчан ня, Хар ків ський про фе сій -
ний лі цей бу дів ниц т ва.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — на вча ти го ту ва ти дріж д жо ве тіс то без -
опар ним спо со бом, пі цу з ньо го; роз ви ва ти
пі зна валь ну ак тив ність, са мо стій не мис лен -
ня, спо сте реж ли вість, ува гу, вмін ня орі єн -
ту ва ти ся у ви роб ни чих умо вах, на вич ки
дбай ли во го став лен ня до об лад нан ня, ін -
вен та рю, еко ном но го ви ко ри стан ня елек т -
ро енер гії, во ди та си ро ви ни; ви хо ву ва ти
куль ту ру ви роб ниц т ва, по чут тя від по ві -
дальнос ті за якість ви ко на ної ро бо ти, смак,
по ва гу до про фе сії, від по ві даль ність за до -
ру че ну спра ву, са мо стій ність

Роз роб ка за нят тя «При го ту ван ня пор -
цій них сма же них страв з пти ці»
Ці ка ло Те тя на Олек сі їв на, май с тер ви роб -
ни чо го на вчан ня, Хар ків ський про фе сій -
ний лі цей бу дів ниц т ва.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — на вчи ти до три му ва тись тех -
но ло гіч но го про це су при го ту ван ня стра ви;
під ви щи ти ін те рес до про фе сії; на вча ти уч -
нів твор чо мис ли ти; фор му ва ти прак тич ні
умін ня та на вич ки при го ту ван ня пор цій них
сма же них страв з м’яса пти ці; роз ви ва ти
на вич ки ана лі зу ін фор ма ції та про ве ден ня
пре зен та ції

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
тру до вих ком пе тен цій уч нів ської мо -

ло ді ПТНЗ»
Швець Оль га Олек сан д рів на, за ступ ник ди -
рек то ра з ви хов ної ро бо ти, Хар ків ський
про фе сій ний лі цей бу дів ниц т ва.
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Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до сві -
ду ро бо ти про ана лі зо ва но ство рен ня освіт -
ньо го се ре до ви ща та за без пе чен ня ком п лек су
ор га ні за цій но-пе да го гіч них умов для фор му -
ван ня тру до вої ком пе тен т нос ті уч нів і ство -
рен ня сис те ми про фо рі єн та цій ної ро бо ти

Пси хо ло гія

Роз роб ка за хо ду «Пив ний ал ко го ліз
м. Уза леж нен ня, яке руй нує май бут -

нє» для 10-х кла сів
Ми цак Оль га Ярос ла вів на, ме то дист; Ле сик
Ле ся Ми хай лів на, со ці аль ний пе да гог, Дро -
го биць ке ви ще про фе сій не учи ли ще
№ 19 Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ви ток кри тич но го мис лен ня
уч нів; фор му ван ня мо раль них мір ку вань
що до збе ре жен ня влас но го здо ров’я, здо -
ров’я гро ма ди, на ції як скла до вої гро ма дян -
сько-пат рі о тич ної са мо сві до мос ті юнац т ва;
ін фор му ван ня про на яв ність не без пек що -
до вжи ван ня лег ких ал ко голь них на по їв;
ви роб лен ня чіт кої осо бис тіс ної здо ров’яз -
бе рі га ю чої по зи ції та від по ві даль но го по -
вод жен ня в умо вах со ці у му

Роз роб ка за нят тя «Кон ф лікт і стра -
тегії йо го ви рі шен ня» для 10-х — 11-х

кла сів
Бар да Світ ла на Іва нів на, ви кла дач пси хо ло -
го-пе да го гіч них дис цип лін, Кре мен чуць кий
пе да го гіч ний ко ледж іме ні А. С. Ма ка рен ка
Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня тре нін гу,
ме та яко го — роз кри ти сут ність по нят тя
«кон ф лікт», при чи ни кон ф лік ту, ти пи кон -
ф лік т них лю дей, сти лі по ве дін ки в кон ф лік -
т ній си ту а ції; пра цю ва ти над фор му ван ням
со ці аль ної ком пе тен т нос ті; роз ви ва ти ко -
му ні ка тив ну ком пе тен т ність, спри я ти оп ти -
мі за ції по ве дін ки учас ни ків за нят тя в кон ф -
лік ті; Ви хо ву ва ти то ле ран т не став лен ня
до лю дей

Роз роб ка за нят тя «Пе да го гіч ний такт
вчи те ля» для вчи те лів

Бє ла ли На та лія Сер гі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Дмит рів ський
НВК Оча ків сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та
яко го — спри я ти мо ти ва ції до са мо вдос ко -
на лен ня, фор му ва ти про фе сій ну так тов -
ність пе да го га, ство рю ва ти по зи тив ний
пси хо ло гіч ний клі мат у пе да го гіч но му
колек ти ві; спри я ти са мо піз нан ню се бе як
осо бис тос ті, ви зна чен ню влас них прі о ри те -
тів; сти му лю ван ня ба жан ня на під ви щен ня
про фе сій но го рів ня

Роз роб ка за нят тя «Ча рів ний світ» для
1-х — 2-х кла сів

Бо го люб ська Алі на Юрі ів на, прак тич ний
пси хо лог, Пол тав ська шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — роз ви ток мис лен -
ня, зо се ред же нос ті, зо ро во-мо тор ної ко ор -
ди на ції, зв’яз но го мов лен ня

Стат тя «Проб ле ма емо цій но го та про -
фе сій но го ви го ран ня пе да го гів»
Бон да рук Оле на Ярос ла вів на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль ної ро бо ти, Го лов нен -
ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат «Центр
осві ти та со ці аль но-пе да го гіч ної під трим -
ки» Лю бомль сько го р-ну Во лин ської обл.

Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що про фе сій не ви го ран ня —
це син д ром фі зич но го та емо цій но го ви сна -
жен ня, який свід чить про втра ту по зи тив -
них від чут тів і суп ро вод жу єть ся роз вит ком
не га тив ної са мо оцін ки й не га тив но го став -
лен ня до ро бо ти

Роз роб ка за нят тя «Роз ви ток твор чих
здіб нос тей» для пе да го гів

Вов нян ко Те тя на Сер гі їв на, пси хо лог, Про -
гре сів ська шко ла Ко зе лець ко го р-ну Чер ні -
гів сько го обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та яко -
го — мак си маль но спри я ти пси хіч но му й
осо бис тіс но му роз вит ку пе да го гів; до по мог -
ти їм роз кри ти свій жит тєт вор чий по тен ці ал;
роз ви ва ти пі зна валь ні і твор чі здіб нос ті, на -
вич ки спіл ку ван ня в на вчаль но-іг ро вій ді яль -
нос ті; спри я ти роз вит ку твор чої уяви, до пит -
ли вос ті, смі ли вос ті та гнуч кос ті мис лен ня

Ме то дич на роз роб ка «З ма лої сте -
жини твій шлях до вер ши ни» для 1-х

кла сів
Го лов ко Юлія Іва нів на, прак тич ний пси хо -
лог, Скель ківська шко ла Ва си лів сько го р-ну
За по різь кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка адап та цій них клас них
го дин з пси хо ло гом для пер шо клас ни ків для
ви вчен ня сту пе ню та особ ли вос тей при -
стосу ван ня шко ля рів до но вих со ці аль но-
на вчаль них умов, під ви щен ня со ці аль но-
пси хо ло гіч ної ком пе тен т нос ті уч нів

Стат тя «Ком по зи цій ні за со би аб ст рак -
ці їй но го сприй нят тя у арт-те ра пев тич но -
му прос то рі»
До цюк Анже ла Ва си лів на, ви кла дач І ка те -
го рії, Чер нівнць кий по лі тех ніч ний ко ледж.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що в арт-те ра -
пев тич но му прос то рі ком по зи цій но ви рі шу -
ють ся та ба лан су ють ся не сві до мо ха о тич ні
та сві до мо струк ту ро ва ні фор ми аб ст рак т -
но го мис лен ня, сприй нят тя, фік су ють ся
у пло щин ні фор ми або об’єм ні фі гу ри

Ме то дич на роз роб ка «Шля хи ство -
рен ня iмiджу су час но го учи те ля ди тя -

чих шкіл ес те тич но го ви хо ван ня»
Єщен ко Оль га Іва нів на, учи тель по кла су
фор те пі а но, Ру бі жан ська мі ська ди тя ча
шко ла мис тецтв Лу ган ської обл.
Ано та ція: Ме та ро бо ти по ля гає в об ґ рун ту -
ван ні не об хід нос ті ці ле спря мо ва но го фор -
му ван ня імід жу вчи те ля су час ної ди тя чої
шко ли ес те тич но го ви хо ван ня

Роз роб ка за нят тя «Роз ви ток асо ці а -
тив но го мис лен ня в стар ших шко ля -

рів» для 10-х — 11-х кла сів
Па січ няк Ма рія Ми ко ла їв на, прак тич ний
пси хо лог, Ко сів ське учи ли ще при клад но го
де ко ра тив но го мис тец т ва Львів ської на ці о -
наль ної ака де мії мис тецтв, Іва но-Фран ків -
ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про роль асо ці а тив но го мис лен ня у на вчан -
ні, прак тич ній ді яль нос ті та жит ті; роз ви ва -
ти на ви ки асо ці а тив но го мис лен ня і вмін ня
ви ко рис то ву ва ти їх для роз вит ку фан та зії,
уяви, ство рен ня но вих ху дож ніх об ра зів

Стат тя «Роз ви ток твор чих здіб нос тей
уч нів по чат ко вої шко ли на уро ках об ра -
зот вор чо го мис тец т ва»

Са ве льє ва Жан на Ге ор гі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чер ка ська гім на зія № 9
ім. О. М. Лу цен ка.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що не мож ли во
на вчи ти твор чос ті, але мож на да ти вмін ня,
на вич ки та знан ня, які до по мо жуть ди ти ні
у твор чос ті. Важ ли ве зна чен ня в на вчаль но-
ви хов но му про це сі та в роз вит ку пі зна валь -
них про це сів у мо лод ших шко ля рів має пси -
хо ді аг нос ти ка

Роз роб ка «Пси хо ло гіч на до по мо га
в екс тре маль них си ту а ці ях. Пер ша до по -
мо га при різ них пси хіч них ста нах»
Ткач Во ло ди мир Пет ро вич, пе да гог-ор га ні -
за тор, За вал лів ське НВО «За галь но ос віт ня
шко ла І–ІІІ сту пе нів» Гай во рон сько го р-ну
Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці по да но вір шо ва ну ін -
тер пре та цію ме то ди ки ви зна чен ня різ них
пси хіч них ста нів та про це ду ри на дан ня
пси хо ло гіч ної до по мо ги на се лен ню

Роз роб ка за нят тя «Жит тя ша ле но
кра си ве, ко ли ми по чи на є мо йо го по -

мі ча ти» для пе да го гів
То лоч на Окса на Іва нів на, прак тич ний пси -
хо лог, Но во ук ра їн ський НВК «До шкіль ний
на вчаль ний за клад — за галь но ос віт ня шко -
ла І–ІІ сту пе нів» Чор но ба їв сько го р-ну
Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій тре нін гу, ме та яко го —
озна йо ми ти з по нят тям «син д ром емо цій -
но го ви го ран ня», йо го основ ни ми при чи на -
ми і сим п то ма ми, ви зна чи ти основ ні умо ви
збе ре жен ня емо цій но го здо ров’я пе да го га;
під ви щи ти са мо оцін ку пе да го гів, упев не -
ність у со бі; ство ри ти умо ви для пси хо ло гіч -
но го роз ван та жен ня; на да ти ін фор ма цію
про су час ні тех ні ки і прий о ми ста бі лі за ції
емо цій но го ста ну пе да го гів

Роз роб ка тре нін гу «Арт-те ра пія,
як ме тод пси хо ко рек ції» для пе да го гів

Шко да Світ ла на Во ло ди ми рів на, ви хо ва -
тель, Кре мен чуць кий ДНЗ № 25 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — опра цю ва ти свої
по чут тя і дум ки; на вчи ти ся са мо кон т ро лю;
роз ви ну ти твор чі здіб нос ті; під ви щи ти са -
мо оцін ку; от ри ма ти ма те рі ал для пси хо ло -
гіч ної ін тер пре та ції (про дук ти твор чос ті—
ма люн ки, фі гур ки ори га мі, текст по ба -
жання); роз ви ва ти твор чі та пі зна валь ні на -
вич ки

Ро бо та з бать ка ми

Роз роб ка за хо ду «Чи міц ний наш ко -
лек тив?» для 5-х кла сів

Ве лич ко Те тя на Ми ко ла їв на, прак тич ний
пси хо лог, Біл го род-Дніс т ров ський НВК
«За галь но ос віт ня шко ла ІІ сту пе ня — лі -
цей» Оде ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — спря му ва ти ді яль ність бать -
ківсько го ко лек ти ву на до слід жен ня та ви -
зна чен ня со ці аль но-пси хо ло гіч них проб -
лем уч нів; ви зна чи ти шля хи до фор му ван ня
міц но го клас но го ко лек ти ву; склас ти про -
гра му дій; фор му ва ти по чут тя єд нос ті од не
з од ним та з ко лек ти вом; на ла год жу ва ти
доб ро зич ли ві сто сун ки, ство рю ва ти по зи -
тив ний мік ро клі мат
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Роз роб ка за хо ду «Ле тять ро ки, не вер -
ну ти їх на зад» для 6-х кла сів
Ду да Га ли на Ада мів на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Крим нен ська шко ла Ста ро ви -
жів сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти
уч нів з куль тур ною спад щи ною рід но го се -
ла (тра ди ці я ми, зви ча я ми, об ря да ми), фор -
му ва ти пі зна валь ний ін те рес уч нів, ви хо ву -
ва ти по ва гу до стар ших лю дей

Роз роб ка за хо ду «Ша нуй бать ка і нень -
ку» для 2-х кла сів
За ки даль ська Оле на Рос тис ла вів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Хар ків ська № 153.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу
до най ближ чих і най рід ні ших лю дей, ба -
жан ня до по ма га ти їм, вчи ти бу ти чем ні ши -
ми, уваж ні ши ми, зав ж ди пам’ята ти міс це,
де на ро ди ли ся, рід ну осе лю; фор му ва ти по -
чут тя обов’яз ку пе ред бать ка ми, до вес ти,
що бать ки і ді ти — це Одне ці ле

Май с тер-клас «Про ве ден ня бать ків -
ських збо рів» для пе да го гів

Кар на тов ська Га ли на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чер ні вець кий ба га то -
про філь ний лі цей № 4.
Ано та ція: План-кон с пект май с тер-кла су,
при свя че но го про ве ден ню бать ківських
збо рів на те му «Ро ди на — ам фо ра лю бо ві
і доб ра» для баьків уч нів 1-х — 4-х кла сів

Роз роб ка збо рів для бать ків 4-х кла сів
Ко ні шев ська Світ ла на Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Озе рян ська шко ла Боб ро -
виць ко го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Пі сля про ве ден ня збо рів бать ки:
змо жуть роз різ ня ти мо де лі на вчан ня від по -
від но до ме то дів, які оби ра ють; зна ти муть
основ ні по тре би уч нів і те, як їх за до воль ня -
ти при різ них ме то дах, як на вчан ня та ви хо -
ван ня впли ває на са мо роз ви ток і успіш ність
ди ти ни; змо жуть ана лі зу ва ти фак то ри, які
впли ва ють на ре зуль та ти на вчан ня уч нів

Роз роб ка за хо ду «Та то, ма ма, я — спор -
тив на сім’я»
Мар кі на Не ля Юрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Яков лів ська шко ла Бах мут сько го р-
ну До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ство ри ти
ба дьо рий і ра діс ний на стрій у ді тей та їх
бать ків; зміц ни ти вза ємо зв’язок між уч ня -
ми кла су та їх ро ди на ми; роз ви ну ти фі зич ні
якос ті: ви три ва лість, си лу, швид кість ре ак -
ції; ви хо ву ва ти ко лек ти візм, ко ман д ну дис -
цип лі ну

Роз роб ка за хо ду «Бать ки мої, ви — си вії
ле ле ки» для 11-х кла сів
Мар ти шев ська Ва лен ти на Гри го рів на, ви -
кла дач, Боб ро виць кий ко ледж еко но мі ки
та ме нед жен ту ім.О. Май но вої» На ці о наль -
но го уні вер си те ту біо ре сур сів і при ро до ко -
рис ту ван ня, Чер ні гів ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
ро дин ні по чут тя, від чут тя при на леж нос ті
до на ро ду з міц ним ро до вим ко рін ням; на -
вчи ти ро зу мі ти і зба га чу ва ти рід ну мо ву;
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, ак тив ність, мис -
лен ня, твор чу дум ку; роз кри ти зна чен ня
ро дин но го ви хо ван ня в іс то рич но му і ре лі -
гій но му до сві ді люд ст ва

Роз роб ка за хо ду «8 Бе рез ня — Жі но чий
день» для 1-х кла сів
Ми ки тюк Іри на Іва нів на, учи тель по чат -
кових кла сів, Кра ма тор ська шко ла № 33
Донець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій свя та, при свя че но го
ма мам

Роз роб ка за хо ду «Ро ди не свя то» для 3-х
кла сів
Ні ко лен ко Га ли на Вік то рів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Ста ро ко заць кий НВК
«За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів —
гім на зія» Біл го род-Дніс т ров сько го р-ну
Оде ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — уза галь ни ти знан ня про ро ди ну,
спо ну ка ти ви ко рис то ву ва ти на род ну муд -
рість у по всяк ден но му жит ті; роз ви ва ти ар -
тис тизм, умін ня де кла му ва ти вір ші; ви хо ву -
ва ти лю бов до бать ків, по ва гу до стар ших
вза є мо по ва гу між дів ча та ми та хлоп ця ми;
лю бов до Бать ків щи ни та ро ди ни

Роз роб ка за хо ду «День сім’ї» для 1-х
кла сів
По ля ко ва Іри на Дмит рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 30 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ро дин но го
свя та

Роз роб ка за хо ду «Ма ма — ан гел на
Зем лі» для 7-х кла сів
При ступ чук Зоя Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Ко вель ська мі ська
гім на зія Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ро дин но го
свя та до Дня Ма те рі з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся)

Роз роб ка за хо ду «Цін нос ті моєї ро ди -
ни» для 4-х кла сів

Со ко ло ва Ін на Дмит рів на, учи тель по чат -
кових кла сів, Віль но гір ська шко ла № 4
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ро дин но го
фес ти ва лю, ме та яко го — роз ши ри ти уяв -
лен ня уч нів про тра ди цій ні сто сун ки в ро -
ди ні; вчи ти роз ви ва ти пі зна валь ні ін те ре си
сім’ї, на слі ду ва ти на род ні тра ди ції; ви хо ву -
ва ти по ва гу до чле нів ро ди ни

Роз роб ка за хо ду «Цін нос ті моєї ро ди ни
(до свя та ма те рі)» для 3-х кла сів
Че ля ді на Ла ри са Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум ська шко ла № 12.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на
за яв ле ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва -
ти знан ня уч нів про цін нос ті влас ної ро ди -
ни, важ ли вість ро дин них зв’яз ків, спри я ти
зміц нен ню доб рих сто сун ків між уч ня ми
та бать ка ми, ви хо ву ва ти по ва гу до ро ди ни
та сі мей них тра ди цій

Ро сій ська мо ва

Роз роб ка уро ку «Звер тан ня» з ро сій -
ської мо ви в 5-му кла сі
За до рож ня Ган на Ва си лів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ли си чан ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла № 27 Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — фор му ва ти вмін -
ня зна хо ди ти звер тан ня в ре чен ні, ін то ну -
ва ти ре чен ня з ни ми; на вча ти пра виль но
роз став ля ти роз ді ло ві зна ки в ре чен нях

зі звер тан ня ми; роз ви ва ти пись мо ву і ус -
ну мо ву уч нів; ви хо ву ва ти ін те рес до сло -
ва

Роз роб ка уро ку «По нят тя про фра зео -
ло гію. Фра зе о ло гіз ми. Фра зе о ло гіч ний
слов ник» з ро сій ської мо ви в 5-му кла сі
Ко пай го ра Світ ла на Вік то рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь ка
шко ла № 122 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
фор му ва ти в уч нів уяв лен ня про фра зе о ло -
гіз ми, на вча ти від різ ня ти їх від ін ших мов -
них оди ниць

Роз роб ка уро ку «Чи тан ня. Ци ту ван ня
в кни гах різ них жан рів» з ро сій ської мо ви
у 8-му кла сі
Ми ко лен ко Оле на Ми хай лів на, учи тель
росій ської мо ви, При луць ка шко ла № 7
Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — озна -
йоми ти з ци та та ми, спо со бах ци ту ван ня,
роз ді ло ві зна ки при ци та тах, ци ту ван ня
в кни гах різ них жан рів; по вто ри ти пря му
і не пря му мо ву, роз кри ти особ ли вос ті ци ту -
ван ня вір шо ва но го тек с ту, да ти по нят тя про
епіг раф

Роз роб ка уро ку «Лек си ка су час ної ро -
сій ської мо ви з по гля ду по ход жен ня
та вжи ван ня» з ро сій ської мо ви у 8-му
класі
Мок ра Ла ри са Ми ко ла їв на, ви кла дач ро -
сійської мо ви, Кре мен чуць кий пе да го гіч -
ний ко ледж іме ні А. С. Ма ка рен ка Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — да ти по нят тя про кла си фі ка цію
лек сики з по гля ду по ход жен ня, ак тив но го
і па сив но го за па су; фор му ва ти вмін ня кла -
си фі ку ва ти лек си ку, ви зна ча ти роль і до -
реч ність ви ко ри стан ня слів па сив но го за па -
су, роз різ ня ти нор ма тив не і не нор ма тив не
ви ко ри стан ня мов них за со бів; роз ви ва ти
на вич ки ро бо ти з лек сич ни ми слов ни ка ми;
роз ши рю ва ти слов ни ко вий за пас, ви хо ву -
ва ти куль ту ру мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Чи тан ня мов ч ки.
Обра зот вор че мис тец т во в Хар ко ві» з ро -
сій ської мо ви у 8-му кла сі
Па но ва Ві ра Ва лен ти нів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ська шко ла
№ 91.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти са мо стій нос ті в ро бо ті над
тек с том; роз ви ва ти вмін ня оці ню ва ти про -
чи та не; удос ко на лю ва ти на вич ки ус но го
та пи сем но го мов лен ня; спри я ти роз вит ку
мов лен ня та під ви щен ня мов ної куль ту ри;
ви хо ву ва ти лю бов до «ма лої» бать ків щи ни,
рід но го міс та

Роз роб ка уро ку «Не бій ся, що не зна -
єш — бій ся, що не вчиш ся» з ро сій ської мо -
ви в 5-му кла сі
Ря бу ха Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ро сій -
ської мо ви і за ру біж ної лі те ра ту ри, Но во -
іва нів ська шко ла Юр’їв сько го р-ну Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти й сис те -
ма ти зу ва ти ма те рі ал, ви вче ний з те ми
«Фра зе о ло гія»
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Роз роб ка уро ку «Твір-опис при ро ди
за кар ти ною» з ро сій ської мо ви в 6-му
класі
Сав кі на Те тя на Ми хай лів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во ай дар ська
шко ла- гім на зія Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — по зна йо ми ти з твор чіс -
тю І. Шиш кі на; роз ви ва ти осо бис тість уч ня
на осно ві фор му ван ня на вчаль ної ді яль нос ті
за со ба ми ус но го та пи сем но го мов лен ня;
фор му ва ти вмін ня сприй ма ти тво ри жи во -
пи су; вчи ти пи са ти твір за кар ти ною; роз ви -
ва ти по чут тя пре крас но го, при вер ну ти ува -
гу уч нів до кра си зи мо вої при ро ди

Роз роб ка уро ку «Лек си ко ло гія. Фра зе о -
ло гія» з ро сій ської мо ви в 6-му кла сі
То по ри ко ва На та лія Олек сан д рів на, учи -
тель ро сій ськох мо ви, Ма рі у поль ська шко -
ла № 3 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти й сис те -
ма ти зу ва ти знан ня уч нів з те ми; спри я ти
роз вит ку зв’яз но го мов лен ня, фор му ван ню
ко му ні ка тив них умінь; ви хо ву ва ти лю бов
до кра си ро сій ської мо ви; роз ви ва ти
критич не мис лен ня, дов го три ва лу пам’ять,
стій ку ува гу, твор чу уяву

Роз роб ка уро ку «Усний твір-роз дум
на мо раль но-етич ну те му» з ро сій ської мо -
ви в 9-му кла сі
Чор но і ва но ва Світ ла на Пав лів на, учи тель
ро сій ської мо ви і лі те ра ту ри, Хар ків ська
шко ла № 91.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — під го тов ка уч нів до ро бо -
ти над до маш нім тво ром із за да ної те ми

Роз роб ка уро ку «Знав ці ро сій ської мо -
ви» з ро сій ської мо ви в 5-му кла сі
Шев чен ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель
росій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
При луць ка шко ла № 14 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-вік то ри ни

Тру до ве на вчан ня

Роз роб ка уро ку «При го ту ван ня ва ре -
ни ків з різ ни ми на чин ка ми» з тех но -

ло гій в 11-му кла сі
Га нич Люд ми ла Ми хай лів на, ви кла дач
спец дис цип лін ви щої ка те го рії з про фе сії
«Ку хар», Енер го дар ський НВК «За галь но -
ос віт ній на вчаль ний за клад ІІ–ІІІ сту пе -
нів — між ш кіль ний на вчаль но-ви роб ни чий
ком бі нат» За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — прак тич но за крі пи ти те о ре тич ні знан -
ня з тех но ло гії при го ту ван ня ва ре ни ків
з різ ни ми на чин ка ми; на вчи ти уч нів основ -
них прий о мів при го ту ван ня ва ре ни ків
з різни ми на чин ка ми; фор му ва ти умін ня
та на вич ки са мо стій но го пла ну ван ня і здій -
с нен ня ви роб ни чо го про це су; удос ко на -
лити і сис те ма ти зу ва ти умін ня під час ви ко -
нан ня ро біт

Роз роб ка уро ку «Тек с тиль ні во лок на.
Ви ди тек с тиль них во ло кон. По нят тя

про ши ри ну та дов жи ну тка ни ни. Ли цьо -
вий та ви во рот ний бо ки тка ни ни» з тру до -
во го на вчан ня в 5-му кла сі
Гра ма Оле на Вік то рів на, учи тель тру до во го
на вчан ня, По пель нас тів ська шко ла Олек -
сан д рій сько го р-ну Кі ро во град ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з тек с тиль ни ми во лок на ми, їх ви -
дами, ви вчи ти во лок на рос лин но го по ход -
жен ня, роз гля ну ти про цес ви го тов лен ня
тка ни ни, її бу до ву; на вчи ти ви зна ча ти ли -
цьо вий і зво рот ній бо ки тка ни ни, нит ки
осно ви та піт кан ня; роз ви ва ти мис лен ня,
ува гу, уяву, око мір; ви хо ву ва ти ін те рес і по -
ва гу до лю дей різ них про фе сій

Роз роб ка уро ку «Гі гі є на жит ла» з тру -
до во го на вчан ня в 6-му кла сі
Губ ська Га ли на Гри го рі їв на, учи тель тру -
дово го на вчан ня, Ма рі у поль ська № 41
Донець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за без пе чи -
ти за сво єн ня за галь них ві до мос тей про пра -
ви ла при би ран ня в бу дин ку і зна йом ст во
з при стро я ми, які до по ма га ють у при би ран -
ні; фор му ва ти вмін ня за сто со ву ва ти от ри -
ма ну ін фор ма цію на прак ти ці

Роз роб ка уро ку «Фар ту хи, їх при зна -
чен ня. Мо де лю ван ня фа со нів» з тру до во го
на вчан ня в 6-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Зго ра нець Іри на Ми ко ла їв на, учи тель тру -
до во го на вчан ня, Го лов нен ська спе ці аль на
шко ла-ін тер нат «Центр осві ти та со ці аль но-
пе да го гіч ної під трим ки» Лю бомль сько го 
р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з фа со на ми фар ту хів, їх
при зна чен ням; роз ши ри ти знан ня про
моде лю ван ня швей них ви ро бів; роз ви ва ти
на вич ки ко лек тив ної ро бо ти, умін ня ана лі -
зу ва ти, ро би ти ви снов ки; ко ри гу ва ти не -
до лі ки пси хо фі зич но го роз вит ку; ви хо ву -
ва ти дру же люб ність, по ва гу до дум ки то ва -
ри ша, то ле ран т ність при оцін ці ро бо ти
ін ших

Роз роб ка про ек ту «У гос тях у каз ки
з пер со на жа ми рід них мульт філь мів»

з тру до во го на вчан ня в 6-му кла сі
Іва щук Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Тер но піль ська шко ла
№ 7 з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них
мов.
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту, ме та яко го —
сфор му ва ти знан ня та на вич ки про ви шив -
ку, її су час ні мож ли вос ті ви ко ри стан ня,
погли би ти знан ня про ви ко нан ня ко со го
хрес ти ка, ви хо ву ва ти та роз ви ва ти аку рат -
ність, уваж ність, ес те тич ні сма ки, по ва гу
та ці ну ван ня мис тец т ва й на род но го куль -
тур но го на дбан ня

Роз роб ка за хо ду «Май с тер-шеф —
діти» для 5-х — 7-х кла сів
Іщен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель тру до -
во го на вчан ня, Гав ри лів ська шко ла Ка лан -
чаць ко го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти
ді тей з осно ва ми кух ні; ви кли ка ти ін те рес
до ку лі нар но го мис тец т ва; роз ви ва ти ес те -
тич ні сма ки; ви хо ву ва ти лю бов і пі зна валь -
ний ін те рес до на ці о наль них тра ди цій

Роз роб ка уро ку «Ро бо та з тон ко лис то -
вим ме та лом» з тру до во го на вчан ня

в 6-му кла сі
Ко ва льов Олек сій Пав ло вич, учи тель за -
галь но тех ніч них дис цип лін, Но вов’язів ська
шко ла Юр’їв сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — да ти знан ня про спо со би ви го тов -
лен ня тон ко лис то во го ме та лу на про кат них
ста нах; ви ди тон ко лис то во го ме та лу та при -
зна чен ня, знан ня про ме ха ніч ні влас ти вос ті
ме та лів

Роз роб ка уро ку «М’яка іг раш ка»з тру -
до во го на вчан ня в 6-му кла сі
Лу зан Оль га Ми ко ла їв на, учи тель тру до -
вого на вчан ня, Ні ко поль ська шко ла № 22
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти
на вич ки у ви ко нан ні руч них швів; роз ви ва -
ти твор че мис лен ня, ес те тич ні на хи ли; ви -
хо вува ти по зи тив не став лен ня до пра ці,
акурат ність, по си дю чість, по чут тя вза є мо -
до по мо ги

Роз роб ка уро ку «По яс ні ви ро би. Кон ст -
ру ю ван ня спід ни ці» з тру до во го на вчан ня
у 8-му кла сі
Пав лю чен ко Іри на Ми хай лів на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Ста ро ко заць кий НВК
«За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів —
гім на зія» Біл го род-Дніс т ров сько го р-ну
Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му

Роз роб ка твор чо го про ек ту «Ви го тов -
лен ня ляль ки-мо тан ки» з тех но ло гій

в 9-х — 11-х кла сах
Сав чен ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель тру -
до во го на вчан ня, Дмит рів ська шко ла Бах -
маць ко го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту на за яв -
ле ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — на вчи ти ся ви го тов ля ти на род ну
ляль ку, по ка за ти мож ли вість ви ко ри стан ня
та ких ви ро бів для ігор і по да рун ків, роз -
вива ти ін те рес до те ми про ек ту се ред
ровес ни ків

На вчаль ний про ект на те му «По вір’я,
за по ві ді, сим во ли, пов’яза ні з ве сіль -

ним руш ни ком» з тру до во го на вчан ня 
в 7-му кла сі
Ту рик Люд ми ла Іва нів на, учи тель тру до во -
го на вчан ня, За ліз ниць кий НВК Лю бе шів -
сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту, ме та яко го —
озна йо ми ти із сим во ла ми, по вір’ями,
запо ві дя ми, пов’яза ни ми з ве сіль ним
рушни ком; ви вчи ти тра ди ції ве сіль но го
руш ни ка; на вчи ти ся роз різ ня ти сим во лі ку
на ве сільних руш ни ках; роз ви ва ти
творчість і фан та зію під час по шу ку
інфор ма ції; спри я ти ви хо ван ню дбай ли -
вого, ша ноб ли во го став лен ня до ста ро вин -
них ре чей

Роз роб ка уро ку «В’язан ня гач ком як
вид де ко ра тив но-ужит ко во го мис тец т ва»
з тру до во го на вчан ня в 7-му кла сі
Чо ні Вік то рія Пав лів на, учи тель тру до во го
на вчан ня, Бер дян ський НВК № 1 «Мрія»
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з од ним
з ви дів де ко ра тив но-при клад ної твор чос -
ті — в’язан ням, йо го іс то рією; по зна йо ми ти
з ін стру мен та ми, при сто су ван ня ми і ма те -
рі а ла ми для в’язан ня; да ти уяв лен ня про
тех ні ку в’язан ня гач ком
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Роз роб ка уро ку «За галь ні ві до мос ті про
оздоб лен ня одя гу. Ви ди та спо со би оздоб -
лен ня одя гу» з тру до во го на вчан ня у 8-му
кла сі
Ше ме люк Люд ми ла Ада мів на, учи тель
трудо во го на вчан ня, По лон ський НВК № 2
«За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів
№ 7 — ДНЗ» Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — озна йо ми ти уч нів з оздоб лен ням
одя гу, йо го ви да ми та спо со ба ми, сфор му -
ва ти знан ня про мо ду та су час ні мод ні тен -
ден ції оздоб лен ня; ви хо ву ва ти ху дож ній
і ес те тич ний смак, твор че став лен ня до пра -
ці, охай ність в ро бо ті, уваж ність

Роз роб ка уро ків «Укра їн ська на род на
ви шив ка» з тру до во го на вчан ня в 6-му

кла сі
Шу не вич Люд ми ла Вя чес ла вів на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Ма лин ська шко ла № 5
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Пла ни-кон с пек ти уро ків тру до -
во го на вчан ня з тех но ло гії ви го тов лен ня ви -
ши тих ви ро бів

Укра їн ська лі те ра ту ра

Роз роб ка ро ку «Жит тє вий і твор чий
шлях Т. Шев чен ка» з ук ра їн ської лі те ра ту -
ри в 9-му кла сі
Cлі пуш кі на Ні на Іва нівнв, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ська гім на -
зія № 172.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по -
гли би ти знан ня про жит тє вий й твор чий
шлях Т. Шев чен ка; звер ну ти ува гу на су -
спіль не жит тя в Укра ї ні (по ча ток 19 ст.);
згада ти дитин ст во по ета; роз по віс ти про
навчан ня в Ши ря є ва; ви куп з не во лі; на -
вчан ня в Акаде мії мис тецтв; про служ бу;
роз ви ва ти до пит ли вість, умін ня зі став ля ти
фак ти, на вички ви раз но го чи тан ня лі рич -
них тво рів; ви хо ву ва ти по чут тя спів пе ре -
жи ван ня, пат рі о тиз му, ша ноб ли во го став -
лен ня до по ета

Роз роб ка уро ку «Про склад не — прос -
то. Прак ти кум із лі те ра ту ро знав ст ва» з ук -
ра їн ської лі те ра ту ри в 6-х — 11-х кла сах
Ані щен ко Лі дія Фе до рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло піль ський
НВК «ЗОШ І–ІІІ сту пе нів — ДНЗ» № 4
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — роз кри ти
по нят тя «сю жет», «ком по зи ція», «тра вес -
тія», «ім п ре сі о нізм», «сюр ре а лізм», «сен ти -
мен та лізм»; по яс ни ти на осно ві до ступ но го
ма те рі а лу зна чен ня цих тер мі нів; про ко -
мен ту ва ти зв’язок лі те ра ту ри з ін ши ми ви -
да ми мис тец т ва; роз ви ва ти на вич ки ес те -
тич но го від чут тя і сма ку; ви хо ву ва ти по чут -
тя до ху дож ньої лі те ра ту ри як мис тец т ва
сло ва

Кон с пект уро ку «М. Ку ліш. «Ми на
Мазай ло» з ук ра їн ської лі те ра ту ри 

в 11-му кла сі
Анто нюк Вік то рія Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Южно ук ра їн -
ська гім на зія № 1 Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та

яко го — озна йо ми ти із са ти рич ною ко ме -
дією Ми ко ли Ку лі ша, по да ти ві до мос ті про
жит тє ву осно ву п’єси; по глиб лю ва ти знан -
ня про дра ма тур гію, за со би тво рен ня ко -
мічних си ту а цій; удос ко на лю ва ти вмін ня
ана лі зу ва ти дра ма тич ний твір; з’ясу ва ти
при чи ни по яви в жит ті Укра ї ни на ці о наль -
но го ні гі ліз му; по ка за ти зв’язок лі те ра ту ри
й те ат ру

Ме то дич на роз роб ка «Жит тє вий і твор -
чий шлях Олек сан д ра Оле ся» для 10-х
класів
Бє лєв цо ва На та лія Ана то лі їв на, ви кла дач,
Хар ків ський про фе сій ний лі цей бу дів -
ництва.
Ано та ція: До бір ка ма те рі а лів для ви вчен ня
твор чос ті Олек сан д ра Оле ся

Роз роб ка уро ку «Ви ди ре чень за ме тою
ви слов лю ван ня» з ук ра їн ської мо ви 
в 10-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Бон да рук Оле на Ярос ла вів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Го лов нен ська
спе ці аль на шко ла-ін тер нат «Центр осві ти
та со ці аль но-пе да го гіч ної під трим ки» Лю -
бомль сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — по гли би ти
знан ня уч нів про ви ди ре чень за ме тою ви -
слов лю ван ня

Роз роб ка уро ку «Т. Шев чен ко. Твор че
жит тя по ета. «Ме ні три над ця тий ми -

на ло» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му кла -
сі
Ва лен ко Лі лія Олек сан д рів на, вчи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у поль ська
шко ла № 65 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по гли -
би ти знан ня про Т. Шев чен ка, про ана лі зу -
ва ти йо го ав то біо гра фіч ний твір; озна йо ми -
ти з контр ас том як ху дож нім прий о мом;
роз ви ва ти куль ту ру мов лен ня, пам’ять, ува -
гу, спо сте реж ли вість, до пит ли вість, умін ня
ви раз но чи та ти по етич ні тво ри; фор му ва ти
сві то гляд; ви хо ву ва ти по чут тя по ша ни
до твор чос ті Шев чен ка, рід но го краю, на ро -
ду, при щеп лю ва ти ри си доб ро ти, спів чут тя,
ес те тич ний смак

Роз роб ка цик лу уро ків «Лі те ра ту ра
рід но го краю» з ук ра їн ської лі те ра ту -

ри в 5-х — 11-х кла сах
Ви гів ська Оль га Андрі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ко рос тен ська
шко ла № 2 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ви вчен ня лі -
те ра ту ри рід но го краю сприяє осмис лен ню
іс то рії рід но го краю, йо го ду хов но го жит тя,
на ці о наль них тра ди цій, фор му ван ня на ці о -
наль ної сві до мос ті, пат рі о тиз му і є мо гут нім
ви хов ним за со бом, що сти му лює са мо вдос -
ко на лен ня і са мо роз ви ток уч нів, для яких
при клад ви хід ця з рід но го краю слу гує ді -
євою мо раль ною шко лою

Роз роб ка уро ку «Лі те ра тур ний аль ма -
нах» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му класі
Вой тен ко Іри на Олек сан д рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Бу тів ська шко -
ла Ста ро біль сько го р-ну Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з де яки ми сто рін ка ми жит тя і твор -
чос ті по етів-зем ля ків; по гли би ти знан ня

про пей заж, на вча ти ди ви ти ся на світ очи ма
сер ця; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, куль ту -
ру ус но го мов лен ня, вдос ко на лю ва ти на -
вич ки ідей но-ху дож ньо го ана лі зу тво рів,
на вич ки ви раз но го чи тан ня; ви хо ву ва ти
лю бов до при ро ди, бе реж ли ве став лен ня
до на вко лиш ньо го се ре до ви ща

Роз роб ка уро ку «Лі те ра тур ні каз ки.
І. Фран ко. Збір ка «Ко ли ще зві рі го -

вори ли» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 5-му
кла сі
Га бел ко На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Мар чи -
хино буд ська шко ла Ямпіль сько го р-ну
Сумської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на яко му уч ні
ма ють роз гля ну ти особ ли вос ті лі те ра тур ної
каз ки, її від мін ність від на род ної

Роз роб ка уро ку «По гляд су час них
укра їн ців у си ві ві ки на об раз гро -

мадсько го жит тя древ ньо ру сько го на ро ду
Кар пат ської Ру сі» з ук ра їн ської лі те ра ту -
ри в 7-му кла сі
Гар ма тюк Лю бов Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Тер но піль ська
Укра їн ська гім на зія ім. І. Фран ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся) за по віс тю І. Фран ка «За хар
Беркут»

Роз роб ка уро ку «По ема «Кав каз» —
при страс ний від гук на то го час ну за -

гар б ниць ку по лі ти ку Ро сій ської ім пе рії»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Ген сець ка На дія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кам’ян ська
шко ла № 28 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — опра цю ва ти ідей но-ху дож ній зміст
по еми, з’ясо ву ю чи уза галь не ну ідею тво ру,
йо го са ти рич ну спря мо ва ність; роз ви ва ти
вмін ня ви раз но й усві дом ле но чи та ти по -
ему, ви зна ча ти епі зо ди з лі рич ним, іро ніч -
ним за бар в лен ням

Роз роб ка уро ку «Під сум ко вий урок
за твор чіс тю Т. Шев чен ка» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Гри май ло Те тя на Іва нів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Гло до ська
школа Но во ук ра їн сько го р-ну Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня уза галь ню ва ти
вивче не, ви слов лю ва ти свою дум ку про
грома дян ську по зи цію лю ди ни; роз ви ва ти
на вич ки ви раз но го чи тан ня, куль ту ру зв’яз -
но го мов лен ня, умін ня ло гіч но мис ли ти,
гра мот но ви слов лю ва ти свої дум ки, по чут -
тя, спо сте ре жен ня; спри я ти ви хо ван ню
пат рі о тич них по чут тів

Роз роб ка уро ку «м. Ко цю бин ський.
«На ка ме ні» з ук ра їн ської лі те ра ту ри

в 10-му кла сі
Діб ро ва Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ли ман ська
шко ла № 4 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
опра цю ва ти зміст но ве ли «На ка ме ні»,
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дізна ти ся іс то рію її ство рен ня, до по мог ти
збаг ну ти спе ци фі ку ім п ре сі о ніс тич но го
тво ру, учи ти осмис лю ва ти вчин ки пер со на -
жів, по яс ню ва ти сим во ліч ні об ра зи, по гли -
би ти знан ня про но ве лу

Роз роб ка уро ку «І. Не чуй-Ле виць кий.
«Кай да ше ва сім’я» з ук ра їн ської лі те ра ту -
ри в 10-му кла сі
Дмит рен ко Ал ла Дмит рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Сум ська шко ла
№ 19 ім. м. С. Не сте ров сько го.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — роз кри ти ідей -
ноху дож нє зна чен ня, ес те тич ну цін ність
тво ру, роз ви ва ти лі те ра ту ро знав чу ком пе -
тен т ність, умін ня ха рак те ри зу ва ти пер со -
на жі, по рів ню ва ти їх, з’ясо ву ва ти ав тор -
ську пози цію; по глиб лю ва ти знан ня з те о -
рії лі те ра ту ри: умін ня ви ді ля ти за со би
ко міч но го; ви хо ву ва ти ін те рес до на род но -
го по бу ту і мо ра лі, праг нен ня до са мо вдос -
ко на лен ня

Роз роб ка уро ку «І. Фран ко — ти тан
пра ці» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 10-му
кла сі
До цен ко Оль га Сер гі їв на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Енер го дар -
ський НВК «За галь но ос віт ній на вчаль ний
за клад ІІ–ІІІ сту пе нів — між ш кіль ний на -
вчаль но-ви роб ни чий ком бі нат» За по різь -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — до вес ти,
що Іван Фран ко — ти тан пра ці, ге ній ук ра -
їн ської лі те ра ту ри; роз кри ти зна чен ня ти -
та ніч ної ді яль нос ті мит ця; з’ясу ва ти кре до
по ета і роз ка за ти, що все своє жит тя по ет
бо ров ся за щас тя сво го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Біб лій на осно ва
твор чос ті Г. Ско во ро ди та йо го вчен ня

про са мо піз нан ня і «срод ний труд» з ук ра -
їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Дя ків Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма зу рів ський
НВК Кри во о зер сько го р-ну Ми ко ла їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на ли ти вмін ня
ана лі зу ва ти бай ки; спри я ти осмис лен ню
твор чос ті фі ло со фа для ста нов лен ня і ре алі -
за ції се бе як осо бис тос ті; усві дом лен ня
афо риз мів мит ця як за со бу са мо піз нан ня
та гар мо нії зі сві том

Роз роб ка уро ку «Сло во про по хід Іго -
рів» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му кла сі
За до рож ня Вік то рія Сер гі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви, Кри во різь ка шко ла
№ 52 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти зі «Сло вом про по хід Іго рів», з’ясу -
ва ти іс то рич ну осно ву, ідей но-те ма тич не
спря му ван ня; роз ви ва ти ува гу, спо сте реж -
ли вість, умін ня ви зна ча ти фак ти і до мис ли,
куль ту ру зв’яз но го мов лен ня, умін ня гра -
мот но ви кла да ти свої дум ки, ви ва же но їх
об ґ рун то ву ва ти; фор му ва ти кру го зір, сві то -
гляд, го ту ва ти до ЗНО; ви кли ка ти гор дість
за слав не ми ну ле рід но го краю, ви со кий
рівень дав ньої куль ту ри; при щеп лю ва ти
пова гу до твор ців ге ро їч но го епо су

Роз роб ка уро ку «Лі на Кос тен ко. Лі ри -
ка» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі

Зін чен ко Ла ри са Іва нів на, ви кла дач ви щої
ка те го рії, Лип ко ва тів ський аг рар ний ко -
ледж Змі їв сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Т. Шев чен ко. «Гай да -
ма ки» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му
класі
Кіш ка Окса на Ми хай лів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, До лин ська
спеці а лі зо ва на шко ла № 6 Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — роз кри ти іс то рич ну осно ву, ідей -
но-те ма тич ну спря мо ва ність, сю жет, особ -
ли вос ті жан ру, ком по зи ції «Гай да ма ків»;
до слі ди ти, як у тво рі зоб ра же но по вста лий
на род

Роз роб ка уро ку «І. Фран ко. «Сой чи не
кри ло». Зоб ра жен ня жі но чої до лі в но віт -
ній ін тер пре та ції» з ук ра їн ської лі те ра ту -
ри в 10-му кла сі
Ко ліс ник Га ли на Ана то лі їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во пет рів ська
шко ла Бер дян сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз гля ну ти ком -
пози цію но ве ли, роз кри ти об раз Ма рії,
йо го не од но знач ність, ви зна чи ти основ -
ний мо раль но-етич ний па фос но ве ли; роз -
ви ва ти зв’яз не мов лен ня, на вич ки ро бо ти
над зміс том про зо во го тво ру; ви хо ву ва ти
в уч нів по зи тив ні мо раль но-пси хо ло гіч ні
якос ті

Роз роб ка уро ку «Ро ман у вір шах Лі ни
Кос тен ко «Ма ру ся Чу рай» — пер ли на

ук ра їн ської лі те ра ту ри» з ук ра їн ської
літе ра ту ри в 11-му кла сі
Кор дон ська Альо на Ва си лів на, ви кла дач ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Мо ги лів-По -
діль ський тех но ло го-еко но міч ний ко ледж
Він ниць ко го на ці о наль но го аг рар но го уні -
вер си те ту, Він ниць ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — до слі ди ти май с тер ність пись -
мен ни ці у зма лю ван ні об ра зів ро ма ну, роз -
кри ти їх не по втор ну ін ди ві ду аль ність, ду хов -
ну си лу і кра су Ма ру сі Чу рай, що ор га ніч но
зли ва єть ся з об ра зом Укра ї ни, ху дож ні особ -
ли вос ті ро ма ну у вір шах, усві до ми ти ідею
тво ру че рез ґрун тов не опра цю ван ня тек с ту

Роз роб ка уро ку «В. Ко валь. «Цей сто сик
па пе ру» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му
кла сі
Кор ду па Те тя на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Ми хай лів ський
НВК «До шкіль ний на вчаль ний за клад — за -
галь но ос віт ня шко ла» За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — про дов жи ти зна йом ст во з мит ця ми
рід но го краю, з жит тям і твор чим до роб ком
за по різь кої по ете си Ві ри Ко валь; роз ви ва ти
чи таць кий ін те рес, на вич ки ана лі зу лі рич -
но го тво ру, здат ність ро би ти уза галь нен ня
та ви снов ки; фор му ва ти ес те тич ний смак;
ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю, по ва гу
до лю дей, які ба га то доб ро го для ньо го зро -
би ли; спри я ти роз вит ку ду хов нос ті уч нів

Роз роб ка уро ку «м. Ма ге ра. «Хо роб рі
з Най хо роб рі ших» з ук ра їн ської лі те -

ра ту ри в 5-му кла сі

Ко ро люк Анже ла Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Во ло чи ська
шко ла № 5 Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти із твор чіс тю по діль сько го пись мен -
ни ка м. Ма ге ри, за ці ка ви ти йо го тво ра ми
для ді тей; на вчи ти усві дом лю ва ти по вчаль -
ний зміст каз ки, ви ок рем лю ва ти основ ні
епі зо ди, по яс ню ва ти від мін нос ті про зо вої
та вір шо ва ної мо ви, да ва ти влас ну оцін ку
ге ро ям, їх вчин кам і по ве дін ці

Роз роб ка уро ку «Іван Кар пен ко-Ка рий.
«Сто ти сяч» з ук ра їн ської лі те ра ту ри 
у 8-му кла сі
Куп чак Га ли на Дмит рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Яблун ська шко ла
Бо го род чан сько го р-ну Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти вмін ня ви слов лю ва ти
дум ки; з’ясу ва ти ак ту аль ність п’єси для
сучас но го жит тя; роз ви ва ти куль ту ру зв’яз -
но го мов лен ня, умін ня зі став ля ти, уза галь -
ню ва ти, ро би ти влас ні ви снов ки; ви хо ву ва -
ти зне важ ли ве став лен ня до жор с то кос ті,
не спра вед ли вос ті, ли це мір ст ва; при щеп лю -
ва ти ін те рес до на слід ків влас ної пра ці

Роз роб ка уро ку «Цей ві до мий ук ра ї -
нець при хо дить до нас су час ни ком,

або Мо де лю ван ня «іс тин но го чо ло ві ка»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Лит ви нен ко Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бер ди чів -
ський НВК № 4 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — уза галь ни -
ти ви вче не про Г. Ско во ро ду; фор му ва ти
ду хов но-мо раль ний сві то гляд на осно ві
роз ду мів над по нят тя ми «фі ло со фія»,
«жит тє вий шлях», «муд рість», «срод на
пра ця», «чис та со вість»; ви хо ву ва ти ба -
жан ня шу ка ти сенс жит тя та са мо роз ви ва -
ти ся; ви хо ву ва ти ін те рес до жит тя і твор -
чос ті Г. Ско во ро ди

Роз роб ка уро ку «Лі те ра ту ра рід но го
краю. Твор чість по етів При дніп ров’я» з ук -
ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Ліс ков ська Ін на Ва ди мів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Дніп ров ська шко ла
№ 135.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти уч нів з твор чіс тю по етів:
Фе дір Іса єв, Ана то лій Крав чен ко-Ру сів,
Сер гій Бур ла ков, Ми хай ло Куд ряв цев, Во -
ло ди мир Мі щен ко, Гри го рій Бід няк, Оле ся
Омель чен ко, Гав ри ло Про ко пен ко; роз -
вива ти ес те тич ні сма ки, умін ня твор чо
осмис лю ва ти по езію; ви раз но чи та ти вір ші;
ви хо ву ва ти по чут тя гор дос ті за та ла но ви -
тих зем ля ків

Стат тя «Ав то біо гра фіч ні мо ти ви в по -
езії Т. Шев чен ка «Ме ні три над ця тий
минало»
Ло зов ська Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ізюм ська
гім на зія № 1 Хар ків ської обл.
Ано та ція: Стат тя при свя че на по етич ній
твор чос ті Та ра са Шев чен ка

Роз роб ка уро ку «Лі со ва піс ня» Ле сі
Укра їн ки — ше девр ук ра їн ської дра ма тур -
гії» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
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Ма ту се вич Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, за ступ ник
ди рек то ра з НВР, Ки їв ська ве чір ня (змін на)
спе ці аль на шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
сфор му ва ти по нят тя про дра ма тич ну по -
ему; роз кри ти те му, ідею, проб ле ма ти ку
тво ру, йо го дже ре ла, ба га то пла но вість ху -
дож ньо го зміс ту, ідей ний зміст об ра зів по -
еми; роз ви ва ти твор чу уяву, са мо стій ність
мис лен ня, на ви ки ана лі зу тво ру

Роз роб ка уро ку «Ево лю ція Ни чи по ра
Ва ре ни чен ка. Ти по ве й екс тре маль не
в долі ге роя» з ук ра їн ської лі те ра ту ри 
в 10-му кла сі
Мель ни чен ко Оль га Ми хай лів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ізма їль ська
шко ла № 7 Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по да ти
со ці аль не та пси хо ло гіч не вмо ти ву ван ня
по ве дін ки Чіп ки; роз ви ва ти вмін ня ха -
ракте ри зу ва ти об ра зи, ар гу мен то ва но
вислов лю ва ти ся що до жит тє во го ви бо ру ге -
ро їв тво ру, фор му лю ва ти ро зу мін ня по нять
честь, спра вед ли вість, люд ська гід ність; ви -
хо ву ва ти усві дом лен ня зна чен ня жит тє во го
ви бо ру для ста нов лен ня і са мо ре а лі за ції
лю ди ни

Роз роб ка уро ку «В. Си мо нен ко. «Са лю -
ти ми ру» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Му кан Ві ра Пав лів на, за ступ ник ди рек то ра,
учи тель ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Чер -
ка ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ
сту пе нів — лі цей спор тив но го про фі лю
№ 34».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку лі те ра ту ри
рід но го краю, ме та яко го — фор му ва ти ін -
те рес до твор чос ті по ета, вчи тись ана лі зу -
вати йо го по етич ні тво ри; ро зу мі ти зна чен -
ня на пи са но го тек с ту; ви хо ву ва ти лю бов
до рід ної зем лі, до ми ро люб но го на ро ду
Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Іван Баг ря ний.
«Тигро ло ви» з ук ра їн ської лі те ра ту ри 
в 11-му кла сі
Оне кі єць Ган на Олек сан д рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во ор жиць -
ка шко ла Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — опра цю ва ти зміст ро -
ма ну; учи ти уч нів ко мен ту ва ти зміст тво ру,
ви зна ча ти жан ро ві особ ли вос ті, ха рак те ри -
зу ва ти об ра зи, ви слов лю ва ти своє став лен -
ня до основ них проб лем, по ру ше них у ро -
ма ні, роз ви ва ти на вич ки ро бо ти в гру пах;
ви хо ву ва ти усві дом лен ня зна чен ня сво бо -
ди для ду хов но го роз вит ку лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Проб ле ма доб ра і зла
у твор чос ті ук ра їн ських кла си ків» з ук ра -
їн ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Пи лип Лі лія Іва нів на, за ступ ник ди рек то ра
з НВР, учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра -
ту ри, Кам’ян ська шко ла № 4 ім. А. С. Ма ка -
рен ка Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по ка за ти на ма те рі а -
лі ви вче них тво рів, як лі те ра ту ра фор мує
і ви хо вує осо бис тість, ви зна ча ю чи най кра -
ще в лю ди ні; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня;
ви хо ву ва ти доб ро ту, по чут тя спра вед ли -

вості, по ряд ність, ба жан ня бо ро ти ся зі
злом, очи ща ти свою ду шу від злих ду мок,
кон т ро лю ва ти се бе, са мо ви хо ву ва ти ся

Роз роб ка уро ку «В. Го ло бо родь ко.
«На ша мо ва»

Пі ка ло ва Ві та лія Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ме лі то поль ська
шко ла № 7 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з жит тє вим і твор чим шля хом В. Го -
ло бо родь ка, з’ясу ва ти са мо бут ність по ста ті
по ета, про ана лі зу ва ти йо го по езію; ді зна ти -
ся про по нят тя віль но го вір ша; роз ви ва ти
куль ту ру мов лен ня, пам’ять; умін ня ви -
разно і вдум ли во чи та ти вір ші, гра мот но,
ви важе но, ґрун тов но ви слов лю ва ти свої
мірку ван ня, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти
по чут тя лю бо ві, по ша ни до твор чос ті В. Го -
ло бо родь ка, рід ної мо ви, на ці о наль ної
культу ри

Роз роб ка уро ку «Твор чість Лю ко
Дашвар. Проб ле ма ти ка ро ма ну «Се ло

не лю ди» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му
кла сі
По ло сі на Лю бов Олек сан д рів на, ви кла дач
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ський
ме ха ні ко-тех но ло гіч ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з твор чіс тю Лю ко Даш вар
(Іри ни Чер но вої), на при кла ді ро ма ну «Се ло
не лю ди» роз кри ти проб ле ма ти ку тво ру;
фор му ва ти на вич ки ідей но-ху дож ньо го
ана лі зу тво ру; роз ви ва ти кри тич не мис лен -
ня, ана лі тич ні вмін ня, об’єк тив ність са мо -
оцін ки; ви хо ву ва ти ін те рес до твор чос ті ук -
ра їн ських су час них пись мен ни ків, усві дом -
лен ня то го, що го тов ність до по мог ти є
ви яв лен ням гу ман нос ті

Роз роб ка цик лу уро ків за тво ром Гри -
го ра Тю тюн ни ка «Клим ко» з ук ра їн -

ської лі те ра ту ри в 7-му кла сі
По ля ко ва Те тя на Ми хай лів на, учи тель
укра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Оде ська
шко ла № 81.
Ано та ція: Пла ни-кон с пек ти уро ків на за -
явле ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми

Роз роб ка уро ку «Га ле рея мис тець ких
тво рів Та ра са Шев чен ка» з ук ра їн ської лі -
те ра ту ри в 9-му кла сі
По по ва Те тя на Олек сі їв на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, По кров ська
шко ла № 3 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — спо ну ка ти до слід жу ва ти жит тє вий
і твор чий шлях Т. Шев чен ка, йо го вне сок
у сві то ву мис тець ку скар б ни цю; роз ви ва ти
кри тич не мис лен ня, ін те рес до жи во пи су;
ви хо ву ва ти ес те тич ні сма ки, праг нен ня
вдос ко на лю ва ти влас ний сві то гляд, фор му -
ва ти гро ма дян ську по зи цію

Роз роб ка уро ку «Образ На тал ки
Полтав ки — яс к ра вий тип ук ра їн сько го
на ці о наль но го ха рак те ру» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Рад чен ко Вік то рія Іва нів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Ла за рів ський
НВК Бру си лів сько го р-ну Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — да ти ха рак те рис ти ку го лов ній ге ро ї ні,
ви вчи ти ри си ук ра їн сько го на ці о наль но го
ха рак те ру, до слі ди ти сто сун ки з ін ши ми

геро я ми, ви зна чи ти пси хо ло гіч ні особ ли -
вос ті На тал ки, від мі ти ти, як вті лю єть ся об -
раз в ін ших ви дах мис тец т ва; роз ви ва ти
ана лі тич ні вмін ня та на вич ки, ви хо ву ва ти
доб ро ту, ми ло сер дя, по ва гу до на ро ду та йо -
го тра ди цій

Роз роб ка уро ку «На бли жа є мось до
іде а лу.Твор чість Лі ни Кос тен ко» з ук -

ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Ру да ко ва Анто ні на Ле он ті їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Туль чинська
шко ла-ін тер нат-лі цей Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект май с тер-кла су
на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Т. Шев чен ко «За сон -
цем хма ронь ка пли ве», «Са док виш не вий
ко ло ха ти…» з ук ра їн ської лі те ра ту ри 
в 5-му кла сі
Са ба даш Оле на Вік то рів на, учи тель ук ра -
їнської лі те ра ту ри, Вер х ньо тор га їв ська
шко ла Ниж ньо сі ро гозь ко го р-ну Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви вчи ти основ ні по дії з жит тя Т. Шев -
чен ка; по гли би ти ро зу мін ня важ ли вос ті
дитин ст ва для роз вит ку лю ди ни; учи ти
відтво рю ва ти на строї по езій; роз ви ва ти
навич ки ана лі зу тво рів, умін ня ви слов лю ва -
ти емо ції; ви хо ву ва ти по чут тя пре крас но го,
усві дом лен ня ес те тич ної на со ло ди від тво ру
мис тец т ва як по туж ної спо ну ки до оп ти міс -
тич но го по гля ду на світ; про вес ти ін струк -
таж що до ро бо ти над мож ли вим про ек том

Роз роб ка уро ку «Ле ся Укра їн ка. По езії»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Сав чен ко Окса на Ана то лі їв на, ви кла дач ви -
щої ка те го рії, ви кла дач-ме то дист, Кре мен -
чуць кий льот ний ко ледж На ці о наль но го
аві а цій но го уні вер си те ту, Пол тав ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
про жит тє вий і твор чий шлях Ле сі Укра їн -
ки, озна йо ми ти з по етич ни ми тво ра ми
поете си; фор му ва ти на вич ки ана лі зу по -
етич них тво рів, ро би ти ви снов ки й уза -
галь нен ня та ло гіч но й об раз но мис ли ти;
ви хо ву ва ти по ва гу до ви дат них по ста тей
на ці о наль ної лі те ра ту ри і куль ту ри, ша -
ноб ли ве став лен ня до рід но го сло ва, лю бов
до Бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Л. Кос тен ко. «Ко льо -
ро ві ми ші» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Се нен ко Окса на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ірк лі їв ська шко -
ла Чор но ба їв сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — про дов жу ва ти ви вчен ня по етич ної
спад щи ни Л. Кос тен ко, до по мог ти зро зу мі -
ти суть по езії «Ко льо ро ві ми ші», по яс ни ти
умов ність си ту а ції, по да ти ха рак те рис ти ку
об ра зу Ан ни; роз ви ва ти вмін ня ви раз но
і вдум ли во чи та ти по езію, ко мен ту ва ти,
визна ча ти основ ні мо ти ви, ви слов лю ва ти
дум ки і по чут тя з при во ду про чи та но го; ви -
хо ву ва ти за галь но люд ські цін нос ті, ес те -
тич ні сма ки, лю бов до по езі

Роз роб ка уро ку «Лу ган щи на — сві та -
нок Укра ї ни. Пись мен ни ки Лу ган щи -

ни» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Си чо ва Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви, Ва луй ська шко ла № 1 Ста нич но-
Лу ган сько го р-ну Лу ган ської обл.

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/ Передплатний індекс 21853 73



Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
про дов жи ти зна йом ст во з жит тям і твор -
чістю пись мен ни ків Дон ба су, ви роб ля ти
на вич ки ви раз но го чи тан ня по етич них тво -
рів, зна хо ди ти на род но-по етич ні сим во ли,
роби ти ви снов ки, ви хо ву ва ти по чут тя
гордос ті за свій рід ний край, ство ри ти
проект-га зе ту

Роз роб ка уро ку «Проб ле ма сво бо ди 
й не во лі, осо бис тос ті й на тов пу, дій с нос ті
й мрії у тво рі В. Дроз да «Бі лий кінь Шеп та -
ло» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Сте пан чен ко Оле на Андрі їв на, учи тель
укра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська
шко ла № 275 іме ні Во ло ди ми ра Крав чу ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — озна йо ми ти з твор чіс тю В. Дроз -
да, ідей но-ху дож нім зміс том тво ру «Бі лий
кінь Шеп та ло», осмис ли ти але го рич ну
осно ву йо го об ра зу; учи ти ар гу мен ту ва ти
від по ві ді, ви слов лю ва ти став лен ня до
проб лем тво ру; ви хо ву ва ти праг нен ня до
збе ре жен ня ін ди ві ду аль нос ті, по ва гу та
лю бов до лю ди ни; фор му ва ти ак тив ну
жит тє ву по зи цію

Роз роб ка уро ку «Жит тє вий і твор чий
шлях І. Фран ка» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 9-му кла сі
Та ра сен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, ди рек тор
шко ли, учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра -
ту ри, Ялтин ська шко ла № 2 Ман гуш сько го
р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — зба га ти ти
знан ня про ве ли ко го Ка ме ня ра, са мо від -
дано го бор ця за кра щу до лю сво го на ро ду,
ти та на пра ці, до нес ти до їх сві до мос ті тра -
гізм ста но ви ща ро біт ни ків За хід ної Укра ї ни
в кін ці XIX — на по чат ку XX сто літ тя

Роз роб ка уро ку «Образ ма те рі в твор -
чос ті ук ра їн ських по етів» з ук ра їн ської
літе ра ту ри в 7-му кла сі
Ху да Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, за ступ ник ди рек -
то ра з НВР, Шет са ків ська шко ла Вов чан -
сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — до слі ди ти особ ли вос ті те ма ти ки
жі но чої до лі у твор чос ті ук ра їн ських
поетів; роз кри ти ідей но-ху дож ній зміст
ви вче них по езій; роз ви ва ти куль ту ру
зв’яз но го мов лен ня, ло гіч ність у мис лен ні,
твор чу уяву, умін ня ви ва же но і ґрун тов но
ви сло ви ти влас ні дум ки, спо сте ре жен ня;
ви хо ву ва ти по ва гу до ук ра їн ської жін ки,
ри си чуй нос ті, доб ро ти, лю дя нос ті,
зневаж ли ве став лен ня до під ступ ниц т ва,
зра ди

Роз роб ка уро ку «В. Рут ків ський.
«Джу ри ко за ка Швай ки» з ук ра їн -

ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Ци ба Окса на Олек сан д рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ли ман ська шко -
ла № 4 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — роз ви ва ти стій кі чи -
таць кі ін те ре си, твор чі здіб нос ті, умін ня
ана лі зу ва ти й по рів ню ва ти по ве дін ку ге ро -
їв, ро би ти ви снов ки; осяг ну ти фе но мен
успі ху В. Рут ків сько го на при кла ді ро ма ну
«Джу ри — ха рак тер ни ки»

Роз роб ка уро ку «Мі фи та ле ген ди ук ра -
їн ців. «Про зо ря ний Віз», «Чо му пес жи ве
ко ло лю ди ни?» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Чай ка Вік то рія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська спе ці а -
лі зо ва на шко ла № 105.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — да ти
по чат ко ві знан ня про міф, мі фо ло гію; по -
яс ни ти від мін ність між мі фом і ле ген дою;
роз кри ти пер віс ні уяв лен ня ук ра їн ців про
все світ і лю ди ну на осно ві тво рів «Про
зоря ний Віз» і «Чо му пес жи ве ко ло лю ди -
ни?»; роз ви ва ти уяву, твор че й асо ці а тив -
не мис лен ня, умін ня пе ре ка зу ва ти мі фи
та ле ген ди, тлу ма чи ти їх зміст; ви хо ву ва ти
ін те рес і ша ноб ли ве став лен ня до сві то -
гляд них уяв лень на ших пред ків

Дис тан цій ний курс «Гро ма дян сько-
пат рі о тич ні мо ти ви лі ри ки Т. Шев чен -

ка» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Шев чен ко Окса на Ми ро сла вів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ська
шко ла № 153.
Ано та ція: Курс роз роб ле но з ме тою са -
мостій но го якіс но го опра цю ван ня від -
повід них тем із про грам но го кур су ук ра -
їнської лі те ра ту ри. На вчаль ний ма те рі ал
від по ві дає чин ній про гра мі з ук ра їн ської
лі те ра ту ри 9-го кла су і скла да єть ся з 8 за -
нять (уро ків)

Роз роб ка уро ку «По дих осін ньо го віт -
ру» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Щу кі на Те тя на Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Діб рів ська шко ла
Мир го род сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за -
явлену те му, ме та яко го — озна йо ми ти
з по езією су час ної пол тав ської по ете си
Га ли ни Вов чен ко про осінь; удос ко на лю -
ва ти вмін ня ана лі зу ва ти по етич ні тво ри;
форму ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня;
ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди рід но го
краю, умін ня по мі ча ти не зви чай не у зви -
чай но му

Ме то дич на роз роб ка «Крос сен си та
лі те ра тур ні паз ли до ви вчен ня твор -

чос ті П. Гла зо во го» з ук ра їн ської лі те ра -
тури в 6-му кла сі
Юрко ва Окса на Фе до рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, До лин ська шко ла
Слов’ян сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Муль ти ме дій ні ма те рі а ли для
уро ків ук ра їн ської лі те ра ту ри

Укра їн ська мо ва

Роз роб ка уро ку «Не оз на че на фор ма
дієс ло ва. Без пе ка в по бу ті» з ук ра їн ської
мо ви та основ здо ров’я у 8-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Бо да рє ва Ал ла Вік то рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло цер ків ський
ба га то про філь ний на вчаль но-ре абі лі та цій -
ний центр Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
знан ня про не оз на че ну фор му ді єс ло ва;
фор му ва ти на вич ки ана лі зу тек с ту ін струк -
ції по бу то во го при ла ду; удос ко на лю ва ти
вмін ня зна хо ди ти ді єс ло ва та ви ко рис то -
вува ти їх у ви слов лен нях; роз ви ва ти слу хо-
зо ро ву ува гу, пам’ять та іні ці а тив ність

Роз роб ка уро ку «При кмет ник: за -
гальне зна чен ня, мор фо ло гіч ні озна -

ки, син так сич на роль» з ук ра їн ської мо ви 
в 6-му кла сі
Бодь ко Іри на Ана то лі їв на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, При луць ка
спеці а лі зо ва на шко ла № 6 з по глиб ле ним
вивчен ням ін фор ма цій них тех но ло гій Чер -
ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про при кмет ник; фор му ва ти вмін ня від різ -
ня ти при кмет ник від ін ших час тин мо ви;
пра виль но ви зна ча ти мор фо ло гіч ні озна ки,
син так сич ну роль; удос ко на лю ва ти на вич -
ки ви ко ри стан ня при кмет ни ків в ус но му й
пи сем но му мов лен ні; ви хо ву ва ти лю бов
до рід ної при ро ди, умін ня ба чи ти її не по -
втор ність та кра су

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ви вче но -
го про час ти ни мо ви» з ук ра їн ської мо ви
в 7-му кла сі
Ва ку лен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ська
гім на зія № 172.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — по гли би ти й сис -
тема ти зу ва ти знан ня з те ми; роз ви ва ти
вмін ня за сто со ву ва ти те о ре тич ні знан ня
прак тич но; ви хо ву ва ти са мо стій ність;
форму ва ти мо раль ні чес но ти, шля хет ність,
по чут тя ми ло сер дя; ви хо ву ва ти мо раль но-
етич ні нор ми жит тя

Роз роб ка уро ку «Без осо бо ві ді єс лів ні
фор ми на -но, -то» з ук ра їн ської мо ви 
в 7-му кла сі
Ви три куш Іри на Ві та лі їв на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Дем’янів ська
шко ла Ниж ньо сі ро гізь ко го р-ну Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з особ ли вос тя ми тво рен -
ня та вжи ван ня ді єс лів них форм на —но, —
то; фор му ва ти вмін ня зна хо ди ти ці фор ми
в тек с тах, ви зна ча ти їх ні мор фо ло гіч ні
озна ки; роз ви ва ти твор чі вмін ня ви ко -
ристан ня форм на -но, -то у ви слов лю ван -
нях; ви хо ву ва ти цін ніс не став лен ня до на -
род них сим во лів Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Якіс ні, від нос ні та
при свій ні при кмет ни ки» з ук ра їн ської мо -
ви в 6-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Го лян Рус ла на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во во лин ська
спе ці аль на шко ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з по ді лом при кмет ни ків
на роз ря ди за зна чен ням: якіс ні, від нос ні
та при свій ні; на вчи ти ви ді ля ти в тек с ті
відпо від ні гру пи при кмет ни ків, пра цю ва ти
са мо стій но; роз ви ва ти ува гу, спо сте реж ли -
вість, мис лен ня, дріб ну мо то ри ку, на вич ки
ор фо гра фіч ної і пун к ту а цій ної гра мот нос ті;
ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до влас -
но го здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Лис ти дру зям, рід ним,
ві таль ні» з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Гун чен ко Оле на Вя чес ла вів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Ру бі жан ська шко ла № 8
Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — зба га ти ти
мов ні знан ня, по ка за ти, що лист є різ но -
видом тек с ту, має свою струк ту ру і сти ліс -
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тич ні особ ли вос ті; роз ви ва ти мо ву, вмін ня
ви слов лю ва ти свої дум ки в пись мо вій фор -
мі; ви хо ву ва ти куль ту ру ви ра жен ня по чут -
тів, мов ний ети кет, по ка за ти важ ли вість
лис ту ван ня

Роз роб ка уро ку «Склад но під ряд ні ре -
чен ня з під ряд ни ми з’ясу валь ни ми» з ук -
ра їн ської мо ви в 9-му кла сі
Доб ре ва На та лія Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ізма їль ська шко ла
№ 7 Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — озна йо ми ти з по -
нят тям про під ряд ні з’ясу валь ні ре чен ня,
по яс ни ти, як во ни мо жуть зв’язу ва ти ся
з го лов ним; фор му ва ти вмін ня й на вич ки
ви зна ча ти в тек с ті під ряд ні з’ясу валь ні
речен ня та ви ко рис то ву ва ти їх у мов лен ні;
ви хо ву ва ти по ша ну до на род них тра ди цій,
сим во лу лю бо ві й не зрад ли вос ті— ук ра їн -
сько го руш ни ка

Роз роб ка уро ку «Фай ний урок з мов -
ни ми род зин ка ми Він нич чи ни» з ук -

ра їн ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Ка шу ба Те тя на Сте па нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Джу рин ська шко -
ла Шар го род сько го р-ну Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про ді алек т ну лек си ку, до слі ди ти її сти -
лістич ні особ ли вос ті, ви зна чи ти сфе ру
вжи ван ня; роз ви ва ти пи сем не та ус не мов -
лен ня, умін ня сис те ма ти зу ва ти та ана лі зу -
ва ти ін фор ма цію, скла да ти ви слов лю ван ня
з ви ко ри стан ням ді алек т ної лек си ки; ви хо -
ву ва ти по ва гу до мо ви як од нієї з най біль -
ших свя тинь на ро ду, за ко ху ва ти у рід не
сло во, при щеп лю ва ти лю бов і по ша ні вок
до сим во лів Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Лек си ко ло гія. Змі ни
в лек сич ній сис те мі ук ра їн ської мо ви.

Влас не ук ра їн ська лек си ка» з ук ра їн ської
мо ви в 10-му кла сі
Кли ми шин Світ ла на Лю бо ми рів на, ви кла -
дач ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дро го -
биць ке ви ще про фе сій не учи ли ще № 19
Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по гли -
би ти знан ня про по ход жен ня ук ра їн ської
лек си ки; на вчи ти роз різ ня ти влас не ук ра їн -
ські й ін шо мов ні сло ва; роз ви ва ти вмін ня
ко рис ту ва ти ся за со ба ми мо ви в си ту а ці ях,
пов’яза них з об ра ною про фе сією, ко рис ту -
ва ти ся тлу мач ним слов ни ком; до реч но
вжи ва ти ін шо мов ні сло ва; під ви щу ва ти рі -
вень мов ної куль ту ри; ви хо ву ва ти по ва гу
до рід но го сло ва, об ра ної про фе сії

Роз роб ка уро ку «Від ок рем ле ні чле ни
ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Куль бі да На та ля Ле о ні дів на, ди рек тор, Ко -
рос тен ська шко ла № 1 з по глиб ле ним ви -
вчен ням іно зем них мов Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — уза галь ни -
ти й сис те ма ти зу ва ти ви вче не; учи ти зна хо -
ди ти від ок рем ле ні чле ни ре чен ня, об ґрун -
то ву ю чи свій ви бір; за крі пи ти на вич ки
ви зна чен ня чле нів ре чен ня, син так сич но го
роз бо ру ре чень з від ок рем ле ни ми чле на ми;
спри я ти за ці кав лен ню уч нів ви учу ва ним
ма те рі а лом

Роз роб ка уро ку «Ре чен ня з од но рід -
ними чле на ми ре чен ня» з ук ра їн ської
мови в 5-му кла сі
Ку че ря ва Ві ра Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Дмит рів ський
НВК Оча ків сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про од но рід ні чле ни ре чен ня; на вчи ти роз -
різ ня ти їх; ана лі зу ва ти зв’язок між ни ми;
спри я ти мо раль но-етич но му роз вит ко ві
осо бис тос ті, при щеп лю ва ти лю бов до рід -
ної мо ви, ви хо ву ва ти ін те рес до іс то рії,
куль ту ри, праг нен ня біль ше ді зна ти ся про
сто ли цю на шої дер жа ви

Роз роб ка уро ку «Усний твір-опис
пам’яток іс то рії та куль ту ри за кар ти ною
в пуб лі цис тич но му сти лі» з ук ра їн ської
мо ви у 8-му кла сі
Лин ник Ал ла Ми хай лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Чер ка ська шко ла
№ 10.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти мов лен нє во-ко му ні ка -
тив ні вмін ня скла да ти твір-опис пам’ят ки
іс то рії та куль ту ри за кар ти ною в пуб лі -
цис тич но му сти лі; удос ко на лю ва ти ро зу -
мін ня уч ня ми зміс ту ху дож ніх по ло тен;
спри я ти зба га чен ню слов ни ко во го за па су
шко ля рів

Роз роб ка уро ку «Усний стис лий пе ре -
каз тек с ту пуб лі цис тич но го сти лю» з ук ра -
їн ської мо ви у 8-му кла сі
Лин ник Ал ла Ми хай лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Чер ка ська шко ла
№ 10.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти, уза галь ни ти й по гли би ти
знан ня про сти лі, зок ре ма пуб лі цис тич ний;
фор му ва ти тек с тот вор чі вмін ня стис ло пе -
ре ка зу ва ти текст пуб лі цис тич но го сти лю;
удос ко на лю ва ти твор чі вмін ня пра цю ва ти
з тек с том, ви зна ча ти те му й основ ну дум ку,
зна хо ди ти мов ні за со би зв’яз ку ре чень, ді -
ли ти йо го на мік ро те ми, скла да ти прос тий
план ви слов лю ван ня

Роз роб ка уро ку «Мов ний те ле про ект.
Пра во пис при слів ни ків» з ук ра їн ської мо -
ви в 7-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Лю бін ська Оль га Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во во лин ська
спе ці аль на шко ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти пра ви ла
на пи сан ня та на го ло шу ван ня при слів ни ків;
зба га ти ти лек сич ний за пас; фор му ва ти
навич ки са мо стій ної ро бо ти та ро бо ти
в гру пах; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви,
гор дість за її ба гат ст во та ми лоз вуч ність

Роз роб ка уро ку «Куль ту ра мов лен ня.
Си но ні міч ність склад них і прос тих ре -
чень»
Мак сі мо ва Окса на Ана то лі їв на, учи тель
укра їн ської мо ви, Ва ра ська шко ла № 1 Рів -
нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — по -
вто ри ти прос те і склад не ре чен ня; по ка за ти
си но ні міч ність склад них і прос тих ре чень;
фор му ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти си но -
ні міч ні ре чен ня у влас них ви слов лю ван нях,
фор му ва ти на вич ки син так сич но го роз бо -
ру ре чень; роз ви ва ти мов лен ня, ло гіч не

мис лен ня, твор чу уяву; спри я ти ви хо ван ню
ін те ре су до ви вчен ня ук ра їн ської мо ви

Ме то дич на роз роб ка «Збір ник тес то -
вих за вдань для кон т ро лю на вчаль -

них до сяг нень уч нів з ук ра їн ської мо ви»
Мак сі мо ва Окса на Ана то лі їв на, учи тель
укра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ва ра ська
шко ла № 1 Рів нен ської обл.
Ано та ція: Ме та збір ни ка — оп ти мі зу ва ти
і по лег ши ти ро бо ту вчи те лів ук ра їн ської
мо ви і лі те ра ту ри під час про ве ден ні уро -
ків кон т ро лю на вчаль них до сяг нень уч нів
з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі з по глиб ле -
ним ви вчен ням ук ра їн ської мо ви, у 10-х —
11-х кла сах для кон т ро лю, по вто рен ня або
під го тов ки до ЗНО

Роз роб ка уро ку «За гад ки, при слів’я
та при каз ки» з ук ра їн ської лі те ра ту ри

в 5-му кла сі
Ми рош ни чен ко Юлія Олек сан д рів на, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Се -
менів ська шко ла Ме лі то поль сько го р-ну
Запо різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — пе ре ві ри ти та за крі -
пи ти знан ня про за гад ки, при слів’я та
приказ ки; роз ви ва ти кміт ли вість, ін те рес
до на род ної твор чос ті; ви хо ву ва ти по чут тя
єд нос ті, лю бо ві до кра си

Ме то дич на роз роб ка «Ди фе рен цій о -
ва ні за вдан ня з ук ра їн ської мо ви (за

рів ня ми склад нос ті)» для 8-го кла су
Му раш кі на Окса на Іва нів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Пол тав ська
спеці а лі зо ва на шко ла-ін тер нат № 2 «Центр
осві ти та со ці аль но-пе да го гіч ної під трим ки
іме ні Со фії Ру со вої».
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
пода но кар т ки для за кріп лен ня тем: «При -
клад ка як різ но вид озна чен ня», «По рів -
няль ний зво рот», «Звер тан ня», «Встав ні
сло ва». Кар т ки ди фе рен цій о ва ні за рів ня ми
склад нос ті: ви со кий, до стат ній, се ред ній

Роз роб ка уро ку «Від мі ню ван ня імен -
ни ків ІІІ від мі ни» з ук ра їн ської мо ви в 6-
му кла сі
Му раш кі на Окса на Іва нів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Пол тав ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла-ін тер нат № 2 «Центр
осві ти та со ці аль но-пе да го гіч ної під трим ки
іме ні Со фії Ру со вої».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вчи ти змі ню ва ти імен ни ки ІІІ від мі -
ни; роз ви ва ти мис лен ня, ува гу; ви хо ву ва ти
лю бов до ма те рі. Урок має чіт ку струк ту ру,
за кож ний етап яко го уч ні одер жу ють оцін -
ку, що сприяє мо ти ва ції на вчаль ної ді яль -
нос ті кож но го уч ня про тя гом усьо го уро ку

Роз роб ка уро ку «Сту пе ні по рів нян ня
при кмет ни ків» з ук ра їн ської мо ви в 6-му
кла сі спе ці аль ної шко ли
Па вель чук Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Но во во лин -
ська спе ці аль на шко ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — озна йо ми ти з ві до мос тя -
ми про сту пе ні по рів нян ня при кмет ни ків
та їх тво рен ня; фор му ва ти вмін ня пра виль -
но утво рю ва ти фор ми ви що го й най ви що го
сту пе нів по рів нян ня якіс них при кмет ни ків,
пра виль но й до реч но вжи ва ти їх у мов лен ні;
ви хо ву ва ти по чут тя від по ві даль нос ті, праг -
нен ня ста ти успіш ни ми людь ми
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Роз роб ка уро ку «При слів ник як час ти -
на мо ви» з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Пень ко ва Іри на Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та ук ра їн ської лі те ра ту ри, Ме -
реф’ян ська шко ла № 1 Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — ак ту а лі зу ва ти знан ня про при слів -
ник; фор му ва ти вмін ня ви різ ня ти при слів -
ни ки се ред ін ших час тин мо ви; роз ви ва ти
вмін ня роз піз на ва ти при слів ни ки в ре чен -
ні, ува гу, ло гіч не мис лен ня, пам’ять; учи ти
за хоп лю ва ти ся при ро дою; ра ді ти при чет -
нос ті до кра си

Роз роб ка уро ку «Пра во пис го лос них
у за кін чен нях ді єп рик мет ни ків» з ук ра їн -
ської мо ви в 7-му кла сі
Поль ська На та ля Ана то лі їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Чис то піль ська
шко ла Вер х ньо ро га чиць ко го р-ну Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — озна йо ми ти
з особ ли вос тя ми від мі ню ван ня ді єп рик -
мет ни ків і пра во пи сом го лос них у їх за кін -
чен нях; фор му ва ти вмін ня зна хо ди ти сло -
ва з по да ною ор фо гра мою, ви зна ча ти їх
морфо ло гіч ні озна ки та до ціль но вжи ва ти
ді єприк мет ни ки в пра виль ній від мін ко вій
фор мі у влас них ви слов лю ван нях; ви хо -
вува ти до пит ли вість, лю бов до жит тя,
до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Ужи ван ня не змі ню -
ва них імен ни ків» з ук ра їн ської мо ви

в 6-му кла сі
По ля ко ва Оле на Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло цер ків ське
НВО «Пер ша Бі ло цер ків ська гім на зія-шко -
ла І сту пе ня» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — за крі пи ти знан ня про не змі ню ва ні
імен ни ки, особ ли вос ті їх узгод жен ня з ін -
ши ми сло ва ми; за охо ти ти до ро бо ти
зі слов ни ка ми; роз ви ва ти зв’яз не мов лен -
ня, мис лен ня, ко му ні ка тив ні на вич ки; ви -
хо ву ва ти лю бов до кни ги, праг нен ня пі зна -
ти но ве

Роз роб ка уро ку «Без ро ди ни не має лю -
ди ни…» з ук ра їн ської мо ви в 11-му кла сі
Редь ка Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, При луць ка шко ла
№ 7 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня із син так си су
склад но го ре чен ня; по вто ри ти ма те рі ал
з те ми «Сту пе ні по рів нян ня при кмет ни -
ків»; фор му ва ти вмін ня пра виль но ста ви ти
роз ді ло ві зна ки в склад них ре чен нях; удос -
ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти з тек с том,
роз ви ва ти куль ту ру ус но го й пи сем но го
мов лен ня; спри я ти роз вит ку ло гіч но го
мис лен ня, уваги; ви хо ва ти лю бов і по ва гу
до ро ди ни, рід но го до му

Роз роб ка уро ку «Твір-опис міс це вос ті
на осно ві осо бис тих спо сте ре жень

і вра жень у ху дож ньо му сти лі» з ук ра їн -
ської мо ви у 8-му кла сі
Різ ник Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, НВК «По пів ська
ЗШ І–ІІ ст. — ДНЗ» Онуф рі їв сько го р-ну
Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою,

ме та яко го — удос ко на лю ва ти вмін ня
усвідом лю ва ти те му й основ ну дум ку, ло гі -
ку ви кладу, тип і стиль мов лен ня; роз ви ва -
ти вмін ня здій с ню ва ти зміс то во-ком по зи -
цій ний і мов ний ана ліз ху дож ньо го тек с ту,
сприй ма ти пись мо вий текст, ство рю ва ти
влас ні тво ри-опи си міс це вос ті

Роз роб ка уро ку «Ор фо гра ма. Прин ци -
пи ук ра їн сько го пра во пи су» з ук ра їн -

ської мо ви в 10-му кла сі
Рой Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи тель
укра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Бі ло цер ків -
ське НВО «Пер ша Бі ло цер ків ська гім на -
зія — шко ла І сту пе ня» Кив ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
система ти зу ва ти й по гли би ти знан ня з ор -
фо гра фії, про ана лі зу ва ти най ти по ві ші ор -
фо гра фіч ні по мил ки; роз ви ва ти ор фо гра -
фіч ну та пун к ту а цій ну ува гу; ви хо ву ва ти
по тре бу в удос ко на лен ні ор фо гра фіч ної
гра мот нос ті; фор му ва ти нор ми пра виль ної
лі те ра тур ної ви мо ви

Роз роб ка уро ку «Різ но ви ди ауді ю ван -
ня. Кри тич не ауді ю ван ня тек с ту» з ук -

ра їн ської мо ви в 10-му кла сі
Рой Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Бі ло цер ків ське
НВО «Пер ша Бі ло цер ків ська гім на зія —
шко ла І сту пе ня» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти
знан ня про різ но ви ди ауді ю ван ня; удос ко -
на лю ва ти вмін ня ро зу мі ти зміст по чу то го,
сприй ма ти йо го основ ну дум ку, особ ли вос -
ті по бу до ви й мов но го офор м лен ня, ви зна -
ча ти влас не став лен ня до зміс ту; фор му лю -
ва ти ви снов ки що до сприй ня то го

Роз роб ка уро ку «При кмет ник. Склад ні
ви пад ки на пи сан ня» з ук ра їн ської мо ви
в 10-му кла сі
Са мо тес кул На та лія Ва си лів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, При луць ка
шко ла № 6 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти озна ки
при кмет ни ка, най важ ли ві ші й най важ чі
орфо гра ми йо го; ви хо ву ва ти куль ту ру
мовлен ня; до пит ли вість, кміт ли вість, ба -
жан ня глиб ше про ни ка ти в гра ма тич ні
проб ле ми при кмет ни ка; роз ви ва ти мис лен -
ня, пам’ять, ус не на уко ве мов лен ня

Роз роб ка уро ку «По до рож чу маць ки ми
шля ха ми (по вто рен ня, уза галь нен ня, сис -
те ма ти за ція з те ми «Імен ник»)» з ук ра їн -
ської мо ви в 6-му кла сі
Саш ко На та ля Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бер дян ська шко ла
№ 3 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти, уза галь ни ти й сис те ма ти -
зу ва ти знан ня з те ми «Імен ник»; вчи ти ана -
лі зу ва ти мов ні яви ща; роз ро би ти пам’ят ку
«Імен ник як час ти на мо ви»; роз ви ва ти
розу мо ві та мов лен нє ві здіб нос ті, ло гіч не
мис лен ня і пам’ять, ор фо гра фіч ну пиль -
ність; ви хо ву ва ти сві до му по тре бу до знань,
бе реж ли ве став лен ня до іс то рії сво го на ро -
ду, на вич ки спів ро біт ниц т ва

Ме то дич на роз роб ка «Ін но ва цій ні тех -
но ло гії на вчан ня в роз вит ку твор чих здіб -
нос тей шко ля рів»

Си дор ко ва Ган на Фе до рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ма рі у поль-
 ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 63 До нець -
кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що крос сен си —
ефек тив ний спо сіб на вчан ня: у та кій фор мі
уч ні за кріп лю ють ма те рі ал, пе ре віря ють
здо бу ті знан ня. За сто су ван ня кроссен су до -
реч не на ета пі озна йом лен ня з но вою те -
мою, за ці кав лен ня уч нів но вим роз ді лом

Роз роб ка уро ку «Без спо луч ни ко ве
склад не ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви

в 11-му кла сі
Стре мо у хо ва Люд ми ла Бо ри сів на, ви кла дач
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у -
польський ме ха ні ко-ме та лур гій ний ко ледж
При азов сько го дер жав но го тех ніч но го уні -
вер си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — по гли би -
ти знан ня про без спо луч ни ко ві склад ні ре -
чен ня, удос ко на лю ва ти вмін ня ви зна ча ти
смис ло ві від но шен ня між йо го час ти на ми,
умо ви ви бо ру роз ді ло вих зна ків

Роз роб ка уро ку «Ре чен ня з різ ни ми
ви да ми звяз ку» з ук ра їн ської мо ви 

в 9-му кла сі
Та ран На та лія Олек сі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, До лин ська шко ла
№ 4 Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — да ти по нят тя про склад ні ре чен ня
з різ ни ми ви да ми зв’яз ку, на вча ти зна -
ходи ти склад ні син так сич ні кон ст рук ції
в тек с ті, ана лі зу ва ти зв’яз ки між пре -
дикатив ни ми час ти на ми; роз ви ва ти ко му -
ніка тив ні на вич ки, умін ня са мо стій но
мисли ти, ар гу мен то ва но до во ди ти дум ку,
опе ру ва ти лінг віс тич ни ми по нят тя ми
і кате го рі я ми; фор му ва ти уяв лен ня про
лю бов як най біль шу цін ність люд сько го
жит тя

Роз роб ка уро ку «При слів ник. Роз ря ди
при слів ни ків» з ук ра їн ської мо ви в 7-му
кла сі
Фе сай Ні на Іва нів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, При луць ка шко ла
№ 9 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про при слів ник;
озна йоми ти з роз ря да ми при слів ни ків
за зна чен нямм; фор му ва ти вмін ня ви -
різня ти при слів ни ки се ред ін ших час тин
мо ви, ви зна ча ти їх роз ряд за зна чен ням;
ви хо ву ва ти по ва гу до за галь но люд ських
мо раль них цін нос тей

Роз роб ка уро ку «Еле мен ти прак тич ної
ри то ри ки» з ук ра їн ської мо ви в 11-му
класі
Чер ні єн ко Олек сан д ра Ле о ні дів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь -
ка шко ла № 90 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — да ти по нят тя про
тех ні ку під го тов ки ви сту пу, сфор му ва ти
на вич ки йо го пра виль но го тво рен ня й
вико ри стан ня в мов лен ні; роз ви ва ти
логіч не мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти
мате рі ал, ро бо ти ви снов ки, уза галь ню ва -
ти, під ви щу ва ти сти ліс тич ну куль ту ру
мов лен ня
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Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня та сис -
те ма ти за ція з те ми «При кмет ник» з ук ра -
їн ської мо ви в 6-му кла сі
Чер но жу ко ва Окса на Вік то рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Сє вє ро до -
нець ка шко ла № 7 Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти-
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
додат ка ми, ме та яко го — уза галь ни ти
і сис те ма ти зу ва ти знан ня про при кмет -
ник; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять,
твор чу уяву, куль ту ру ус но го мов лен ня,
умін ня пра виль но ви слов лю ва ти дум ки;
зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; спри я ти
ви роб лен ню вмін ня зна хо ди ти в тек с ті
при кмет ни ки, ви зна ча ти їх ні гра ма тич ні
ка те го рії; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної
мови

Роз роб ка уро ку «Основ ні нор ми ук ра -
їн ської лі те ра тур ної ви мо ви» з ук ра їн ської
мо ви в 10-му кла сі
Штог рин Світ ла на Іва нів на, ви кла дач ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дро го биць ке
вище про фе сій не учи ли ще № 19 Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з мов -
ни ми нор ма ми, вчи ти до три му ва ти ся уста -
ле них мов них норм ус ної й пи сем ної лі те -
ра тур ної мо ви; роз ви ва ти вмін ня до ла ти
пе ре шко ди у мов ній ко му ні ка ції, не до пус -
ка ти по ми лок; фор му ва ти не прий нят тя
спо тво ре ної мо ви; ви хо ву ва ти праг нен ня
спіл ку ва ти ся лі те ра тур ною мо вою та лю -
бов і по ва гу до рід но го сло ва

Ме то дич на роз роб ка «Ка зоч ка —
до уро ку під ка зоч ка» з ук ра їн ської

мо ви в 5-х — 8-х кла сах
Юрко ва Окса на Фе до рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, До лин ська
шко ла Слов’ян сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Збір ка лін г віс тич них ка зок,
за до по мо гою яких мож на із за хоп лен ням
роз по віс ти про пра ви ла ук ра їн ської мо ви,
чле ни ре чен ня, різ ні час ти ни мо ви

Ме то дич на роз роб ка «Ма те рі а ли до
уро ків ук ра їн ської мо ви» для 5-х —

11-х кла сів
Юрко ва Окса на Фе до рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, До лин ська
шко ла Слов’ян сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Син те зо ва ний по сіб ник, що
забез пе чить учи те ля-фі ло ло га тек с та ми
диктан тів, ма те рі а ла ми для ауді ю ван ня
та чи тан ня мов ч ки, тек с та ми для різ них
ви дів пе ре ка зів пат рі о тич но го спря му -
ван ня

Роз роб ка уро ку «Твор чість Ми ко ли
Кулі ша в лі те ра тур но му про це сі рід но го
краю» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му
класі
Ястреб На та ля Ми хай лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви й лі те ра ту ри, Олеш ків ська
гім на зія Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — озна йо ми ти
з жит тє вим шля хом пись мен ни ка рід но го
краю м. Ку лі шем, по гли би ти знан ня з іс то -
рії та лі те ра ту ри рід но го краю; роз ви ва ти
вмін ня і на вич ки са мо стій ної до слід ниць -
кої ро бо ти; ви хо ву ва ти лю бов до по етич -
но го сло ва, по чут тя пат рі о тиз му, ак тив ну
гро ма дян ську по зи цію

Уро ки з сус піль ст воз нав ст ва

Роз роб ка уро ку»За со би ма со вої ін фор -
ма ції» з кур су «Лю ди на і світ» для 10-х
класів
Бє лєв цо ва На та лія Ана то лі їв на, ви кла дач,
Хар ків ський про фе сій ний лі цей бу дів -
ництва.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на яко му уч ні удос ко на лю ють на -
вич ки ана лі зу та сис те ма ти за ції от ри ма ної
ін фор ма ції; ви зна ча ють важ ли вість з нан ня
те ми в по всяк ден но му жит ті; ще раз усві -
дом лять важ ли вість куль ту ри вза є мо від но -
син та по ва ги до кож ної лю ди ни

Фі зи ка

Ме то дич на роз роб ка «Ви дат ні фі зи ки
Укра ї ни» для 10-х — 11-х кла сів

Бевз Ан на Во ло ди ми рів на, ви кла дач фі -
зики; Пташ ко Оле на Олек сан д рів на, ви кла-
дач фі зи ки, Кро пив ниць кий ін же нерний
коледж Цен т раль но ук ра їн сько го на ці о -
наль но го тех ніч но го уні вер си те ту.
Ано та ція: До бір ка муль ти ме дій них пре зен -
та цій для уро ків фі зи ки

Роз роб ка уро ку «Щас ли во го пла ван -
ня!» з фі зи ки в 7-му кла сі

Бой ко Ма рія Олек сан д рів на, учи тель фі -
зики, Лох виць ка гім на зія № 1 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти, сис те -
мати зу ва ти і уза галь ни ти основ ні по нят тя
те ми «Архі ме до ва си ла. Пла ван ня тіл»

Роз роб ка уро ку «По до рож до кра ї ни
Елек т ри ка» з фі зи ки у 8-му кла сі

Бой ко Ма рія Олек сан д рів на, учи тель
фізики, Лох виць ка гім на зія № 1 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з іс то рією до слід жен ня
елек т рич них явищ, при чи на ми їх ви ник -
нен ня; по ка за ти на до слі дах іс ну ван ня двох
ви дів елек т рич них за ря дів та їх вза є мо дію;
озна йо ми ти з при ла да ми, що ви яв ля ють
сту пінь на елек т ри зо ва нос ті тіл; з’ясу ва ти,
які ре чо ви ни є про від ни ка ми і не про від ни -
ка ми елек т ри ки

Роз роб ка уро ку «Елек т рич на на пру га.
Оди ни ці на пру ги. Вольт метр» з фі зи -

ки у 8-му кла сі
Ва ськівський Ми хай ло Ми ко лай о вич, учи -
тель фі зи ки, Ко рос тен ський мі ський лі цей
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ввес ти по -
нят тя «елек т рич на на пру га», її оди ни ці
та спо со би ви мі рю ван ня; озна йо ми ти уч нів
із при ла дом для ви мі рю ван ня елек т рич ної
на пру ги, на вчи ти зні ма ти йо го по ка зан ня;
по яс ни ти прин цип розв’язу ван ня ти по вих
за дач

Роз роб ка уро ку «По вер х не вий на тяг рі -
ди ни. Змо чу ван ня та ка пі ляр ні яви ща»
з фі зи ки в 10-му кла сі
Гав ри лов Іван Пет ро вич, за ві ду вач від -
ділен ня тех но ло гіч ної осві ти, ви кла дач
фізики, Про фе сій но-пе да го гіч ний ко ледж
Глу хів сько го на ці о наль но го пе да го гіч но го
уні вер си те ту іме ні Олек сан д ра Дов жен ка,
Сум ська обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме таа
яко го — по гли би ти і роз ши ри ти уяв лен ня
про влас ти вос ті рі ди ни, сха рак те ри зу ва ти
по нят тя по вер х не во го ша ру, при ро ду сил
по вер х не во го на тя гу, змо чу ван ня та яви ща
ка пі ляр нос ті, фор му ва ти екс пе ри мен таль -
ні на вич ки; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
умін ня спо сте рі га ти і са мо стій но ро би ти
ви снов ки; фор му ва ти ро зу мін ня сус піль -
ної ро лі на уко вих знань, ви хо ву ва ти по чут -
тя ко лек ти віз му, ін те рес до фі зи ки

Роз роб ка уро ку «Гус ти на ре чо ви ни»
з фі зи ки в 7-му кла сі

Го ло ві на Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель фі -
зи ки, Тер но піль ська шко ла № 24.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — шля хом
про ве ден ня фі зич но го екс пери мен ту на -
вчи ти уч нів уста нов лю ва ти ана лі тич ні
зв’яз ки між ма сою та об’ємом різ но рід них
ре чо вин, на вчи ти зна хо ди ти гус ти ну твер -
до го ті ла

Роз роб ка за нят тя «Ме ха ніч на енер гія
та ро бо та» з фі зи ки в 10-му кла сі

Зав го род ня Іри на Пет рів на, ви кла дач фі зи -
ки, Біл го род-Дніс стров ський мор ський ри -
бо про мис ло вий тех ні кум Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект прак тич ної
робо ти з муль ти ме дій ною під трим кою, на -
вчаль на ме та якої — сфор му ва ти на вич ки
в тех ні ці ви ко нан ня роз ра хун ко вих за дач
з ви ко ри стан ням фі зич но го зміс ту ме ха -
ніч ної ро бо ти, по тен ці аль ної та кі не тич ної
енер гії; ово ло ді ти на вич ка ми ус но го мов -
лен ня при по яс не ні фі зич них про це сів;
від пра цю ва ти на вич ки фі зич но го ана лі зу
явищ та про це сів; сфор му ва ти уяв лен ня
про прак тич ну зна чу щість от ри ма них
знань та їх про фе сій ну спря мо ва ність

Роз роб ка уро ку «Істо рич ний ха рак тер
фі зич но го знан ня. Вне сок ук ра їн -

ських уче них у роз ви ток і ста нов лен ня
фізи ки» з фі зи ки в 7-му кла сі
Іва си шин Лю бов Ярос ла вів на, учи тель фі -
зи ки, Про біж нян ська шко ла Чор т ків сько го
р-ну Тер но піь ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з роз вит ком фі зи ки, жит тє пи са ми
ви знач них ук ра їн ських фі зи ків; роз ви ва ти
пі зна валь ні здіб нос ті, ви кли ка ти за ці -
кавле ність іс то рією ук ра їн ської фі зи ки;
ви хо ву ва ти по тре бу в по пов нен ні знань,
гор дість за спів віт чиз ни ків, які зро би ли
не оці не ний вклад у роз ви ток на уки; фор -
му ва ти на ці о наль ну са мо сві до мість, по чут -
тя пат рі о тиз му

Роз роб ка уро ку «Від окре мих вчень
про елек т ри ку і маг не тизм до єди ної

те о рії елек т ро маг ніт но го по ля» з пред ме та
в 11-му кла сі
Ка лі чен ко Ігор Пет ро вич, учи тель фі зи ки,
Ма рі у поль ський НВК «Гім на зія-шко ла
№ 27» До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — сис те ма -
тиза ція знань, здо бу тих при ви вчен ні 1-го
бло ку те ми; фор му ван ня уяв лень про елек -
т рич не і маг ніт не по ля як окре мі про яви
загаль но го елек т ро маг ніт но го по ля; фор -
му ван ня пе ре ко нань, що фі зи ка — на ука,
у якій бу до ва те о ре тич но го знан ня йде
в тіс но му зв’яз ку з екс пе ри мен том, спи ра -
єть ся на до свід
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Роз роб ка уро ку «Ви зна чен ня се ред -
ньої швид кос ті не рів но мір но го ру ху»

з фі зи ки в 7-му кла сі
Кар пін ська На дія Са вів на, учи тель фі зи ки
і ас т ро но мії, Чуд нів ська гім на зія Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв лену
те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді а -
пре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та яко -
го — по глиб лю ва ти знан ня про ме ха ніч ний
не рів но мір ний рух, за крі пи ти знан ня з те ми
«Се ред ня швид кість», сфор му ва ти вмін ня
і на вич ки за сто со ву ван ня фор му ли се ред ньої
швид кос ті; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти на ПК

Роз роб ка уро ку «Елек т ро єм ність.
Кон ден са то ри та їх ви ко ри стан ня

в тех ні ці. Енер гія елек т рич но го по ля»
з фізи ки в 11-му кла сі
Коз до ба Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
фізи ки, Хар ків ський центр про фе сій но-
техніч ної осві ти № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, на вчаль на ме та яко го — сфор му ва ти
знан ня про елек т ро єм ність, бу до ву, прин цип
дії та при зна чен ня плос ко го кон ден са то ра;
за без пе чи ти за сво єн ня одиниць ви мі рю ван -
ня елек т ро єм нос ті, умовно го по зна чен ня
кон ден са то рів та ви зна чен ня елек т ро єм нос ті
кон ден са то ра, ба та реї кон ден са то рів, енер гії
за ряд же но го кон ден са то ра; по ка за ти зна чу -
щість на бу тих знань; фор му ва ти вмін ня за -
сто со ву ва ти от ри ма ні знан ня на прак ти ці

Роз роб ка уро ку «За хист на вчаль но го
твор чо го про ек ту «Елек т ри за ція» з фі -

зи ки у 8-му кла сі
Ку ліш На та ля Юрі їв на, учи тель фі зи ки,
Кра ма тор ська шко ла № 3 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку, ме та яко го —
уза галь ни ти та сис те ма ти зу ва ти знан ня уч -
нів про при ро ду елек т рич но го по ля, ре алі -
зу ю чи ме то ди жит тє вих ком пе тен цій (ви -
ро би ти вмін ня са мо стій но шу ка ти об’єк ти
до слід жен ня, що вклю ча ють основ ні по нят -
тя те ми, по яс ню ва ти їх дії на осно ві ві до мих
за ко нів та за ко но мір нос тей)

Роз роб ка уро ку «За ко ни по стій но го
стру му» з фі зи кик в 11-му кла сі

Куш нір Ган на Іва нів на, ви кла дач фі зи ки,
Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи ли ще
№ 19 Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — в іг ро вій фор мі
повто ри ти основ ні по нят тя і за ко ни по -
стій но го стру му; удос ко на лю ва ти на вич ки
розв’язу ван ня за дач різ но го ти пу; пе ре ві -
ри ти рі вень знань уч нів з те ми

Роз роб ка уро ку «Рух у мо є му міс ті
Кри вий Ріг» з фі зи ки в 7-му кла сі

Ма ри ні на Ві та Вік то рів на, учи тель фі зи ки,
Кри во різь ка шко ла № 130 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — по вто ри -
ти, сис те ма ти зу ва ти, уза галь ни ти знан ня
роз ді лу «Ме ха ніч ний рух»; про дов жи ти
фор му ван ня вмінь і на ви чок за сто су ван ня
знань до розв’язан ня за дач з ви ко ри стан -
ням між пред мет них зв’яз ків; роз ши ри ти
прак тич ні на вич ки ви ко ри стан ня на бу тих
знань у жит тє вих си ту а ці ях

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач
на тиск твер дих тіл, рі дин і га зів» з фі зи ки
в 7-му кла сі

Пи лип чук Ні на Ми ко ла їв на, учи тель фі зи -
ки, Кор ди шів ський НВК Шум сько го р-ну
Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти вмін ня
за сто со ву ва ти здо бу ті знан ня при розв’язу -
ван ні за дач; по вто ри ти основ ні фі зич ні по -
нят тя та їх за сто су ван ня на прак ти ці; про -
дов жу ва ти роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
вмін ня ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки; ви хо -
ву ва ти на по лег ли вість, уваж ність, від по ві -
даль ність, ін те рес до фі зи ки, по чут тя ко лек -
ти віз му, са мо стій ність

Ме то дич ний по сіб ник «Ви ко ри стан ня
ви на хід ниць ких за дач на уро ках

фізики»
Про ко пець Те тя на Ва ле рі їв на, учи тель
фізи ки та ін фор ма ти ки, Во дян ська шко ла
Ши ро ків сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: По сіб ник міс тить роз роб ки уро -
ків фі зи ки для 9-х — 11-х кла сів з ви ко ри -
стан ням ви на хід ниць ких за дач як окре мо го
ви пад ку твор чих за дач. Ма те рі а ли до по мо -
жуть під ви щи ти ін те рес уч нів до ви вчен ня
фі зи ки, роз ви ва ти твор чі здіб нос ті уч нів
та уріз но ма ніт ни ти тра ди цій ний урок

Стат тя «Сто рін ка ми іс то рії. Ці ка ве і не -
ві до ме про Х-про ме ні» з фі зи ки для 9-х —
11-х кла сів
Ре пе та Яна Олек сан д рів на, учи тель фі зи ки,
Кам’ян ська шко ла № 20 ім. О. І. Стов би
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз кри то різ ні ета пи від -
крит тя, до слід жен ня та ви ко ри стан ня рен т -
ген-про ме нів

Роз роб ка уро ку «По до рож по шка лі
елек т ро маг ніт них хвиль» з фі зи ки в 11-му
кла сі
Тур Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель фі зи -
ки, Кри во різь ка шко ла № 21 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — по вто ри ти, уза галь ни ти та сис те -
ма ти зу ва ти знан ня за те мою «Елек т ро маг -
ніт ні ви про мі ню ван ня»; до вес ти, що ма те -
рі аль ні об’єк ти ма ють без ліч різ них фі зич -
них влас ти вос тей

Роз роб ка уро ку «При ско рен ня. Рів -
ноп рис ко ре ний рух» з фі зи ки в 10-му

кла сі
Фо мен ко Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
фі зи ки, Кі ро во град ський ме дич ний ко ледж
ім. Є. Й. Му хі на, м. Кро пив ниць кий.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми з ви ко ри стан ням
ін тег ро ва но го під хо ду при поб лоч но му за -
кріп лен ні но во го ма те рі а лу

Фі зич на куль ту ра

Роз роб ка уро ку «Фут бол» з фі зич ної
куль ту ри в 5-му кла сі
Бріс кі на Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи -
тель фі зич ної куль ту ри, Ма рі у поль ська
шко ла № 58 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви хо ван ня по чут тів ко лек ти віз му, то -
ва ри ськос ті та вза є мо ви руч ки за со ба ми
осо бис тіс но зо рі єн то ва них тех но ло гій

Роз роб ка уро ку «Степ-аеро бі ка» з фі -
зич ної куль ту ри в 9-му кла сі
Во ло ши на Оле на Дмит рів на, учи тель фі -
зичної куль ту ри, Мар’янів ський НВК Кар -
лів сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йо ми -
ти та на вча ти ба зо вих кро ків зі степ-аеро бі -
ки; ви вчи ти ком п лекс вправ під му зич ний
суп ро від; ви ко на ти впра ви для м’язів рук,
жи во та та сід ниць

Ме то дич на роз роб ка «Фор ми за нять фі -
зич ни ми впра ва ми» з фі зич ної куль ту ри
Ке лем бет Сер гій Фе до ро вич, учи тель фі -
зич ної куль ту ри, Зо ло то ні ська спе ці аль на
шко ла- ін тер нат Чер ка ської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка по дає ре ко -
мен да ції з різ них форм фі зич ної ак тив нос ті

Роз роб ка уро ку «Зма ган ня за все світ -
ньою про гра мою ІААF «Ди тя ча лег ка

ат ле ти ка» з фі зич ної куль ту ри в 5-му кла сі
Кік тен ко Ін на Пав лів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, За галь но ос віт ня са на тор на шко -
ла-ін тер нат І–ІІІ сту пе нів Хор тиць кої на ці -
о наль ної ака де мії За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — роз ши рен ня
рухово го до сві ду уч нів у лег кій ат ле ти ці,
закріп лен ня знань з не тра ди цій них сис тем
зміц нен ня здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Тех ні ка пла ван ня
спо со бом «кроль» на гру дях та спи ні»

з фі зич ної куль ту ри в 10-му кла сі
Ку зя кі на Світ ла на Олек сан д рів на, ви кла -
дач фі зич но го ви хо ван ня, Кри во різь кий
ме дич ний ко ледж Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — зна ти
пра ви ла тех ні ки без пе ки, зміст основ них
ви мог до пред ме та; тех ні ку ви ко нан ня під -
го тов чих вправ плав ця, тех ні ку ви ко нан ня
еле мен тів тех ні ки пла ван ня спо со бом
«кроль» на гру дях та спи ні; тех ні ку ви ко -
нан ня за ну рю ван ня під во ду

Роз роб ка уро ку «Ком п лекс ЗРВ. Чов ни -
ко вий біг. Рух ли ві іг ри з еле мен та ми лег кої
ат ле ти ки» з фі зич ної куль ту ри в 10-му
класі
Ку ліш Ан на Олек сі їв на, ви кла дач фі зич но -
го ви хо ван ня, Бі ло цер ків ський гу ма ні тар -
но-пе да го гіч ний ко ледж Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — за крі пи ти тех ні ку
ви ко нан ня чов ни ко во го бі гу; спри я ти роз -
вит ку швид кос ті та ко ор ди на ції

Стат ття «Особ ли вос ті по етап но го на -
вчан ня ру хо вим ді ям у бас кет бо лі»
Суз даль Ва силь Іва но вич, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Слов’ян ська шко ла № 16 До нець -
кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти
автор пи ше, що в ди тя чо му ві ці фор -
муються основ ні вмін ня та на вич ки, які
визна ча ють ре ак ції на жит тє ві си ту а ції,
дозво ля ю чи ефек тив но ви ко рис та ти
засво є ний ру хо вий до свід, з успі хом за -
стосо ву ю чи йо го в но вих умо вах, у то му
чис лі і в екс тре маль них си ту а ці ях, де не об -
хід ні впев не ність, точ ність ру хів, ре ак ція
ви бо ру

Роз роб ка уро ку «Лег ка ат ле ти ка» з фі -
зич ної куль ту ри в 6-му кла сі
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Те ре хо ва Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель фі -
зич ної куль ту ри, За по різь кий ба га то про -
філь ний лі цей № 62.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти тех -
ні ку ви ко нан ня стриб ків у дов жи ну з міс ця;
удос ко на лю ва ти тех ні ку ме тан ня ма ло го
м’яча на даль ність; роз ви ва ти ру хо ві якос ті:
си лу різ них груп м’язів; ви три ва лість;
сприт ність; фор му ва ти ін те рес до за нять
фі зич ною куль ту рою

Роз роб ка уро ку «Роз ви ток швид кіс но-
си ло вих якос тей за со ба ми си ло вих

вправ з ви ко ри стан ням не стан дар т но го
спор тив но го ін вен та ря» з фі зич ної куль ту -
ри в 11-му кла сі
Уда чи на Люд ми ла Ана то лі їв на, ви кла дач
фі зич но го ви хо ван ня, Ма рі у поль ський ме -
ха ні ко-ме та лур гій ний ко ледж При азов -
сько го дер жав но го тех ніч но го уні вер си те -
ту, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — спри я ти фор му ван -
ню мо раль но-цін ніс но го став лен ня до влас -
но го здо ров’я, удос ко на лен ня фі зич ної та
пси хіч ної під го тов ки до ве ден ня ак тив но го
жит тя і твор чої про фе сій ної ді яль нос ті за -
со ба ми ви ко нан ня вправ з не стан дар т ним
спор тив ним ін вен та рем

Стат тя «Здо ров?яз бе рі га ю чі тех но ло гії
на уро ках фіз куль ту ри: тра ди ції та ін но -
вації»
Яков чен ко Олек сій Пет ро вич, учи тель фіз -
куль ту ри, Ко рос тен ська мі ська гім на зія
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор пи ше, що по етап но ор га -
ні зо ва на ін но ва цій на сис те ма фі зич но го
ви хо ван ня з ви ко ри стан ням не тра ди цій них
форм і ме то дів фі зич но го ви хо ван ня за без -
пе чує ефек тив не фор му ван ня в шко ля рів
по зи тив ної мо ти ва ції до здо ро во го спо со бу
жит тя

Хі мія

Роз роб ка уро ку «Ти пи хі міч но го зв’яз -
ку»з хі мії у 8-му кла сі
Бі лан Оле на Гри го рів на, учи тель хі мії, Си -
нель ни ків ська шко ла № 1 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти й сис те -
ма ти зу ва ти знан ня про хі міч ний зв’язок,
сти му лю ва ти і роз ви ва ти пі зна валь ну ак -
тив ність та мис лен ня; учи ти са мо стій но
уза галь ню ва ти й сис те ма ти зу ва ти ма те рі ал
за до по мо гою ін тер ак тив них вправ, схем,
таб лиць; фор му ва ти вмін ня пра цю ва ти
в ко лек ти ві; ви хо ву ва ти ін те рес до пред -
мета

Роз роб ка про ек ту «Хі мія в мо є му жит -
ті» для 11-х кла сів

Бон дар чук Іри на Дмит рів на, учи тель хі мії,
Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 97 іме ні
О. Те лі ги.
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — за лу чи ти уч нів до по шу ко -
вої ро бо ти; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес
уч нів при ви вчен ні хі мії; на вчи ти ко рис ту -
ва ти ся за со ба ми по бу то вої хі мії

Роз роб ка уро ку «Хі міч ні та фі зич ні яви -
ща» з хі мії в 7-му кла сі

Жмінь ко Ві та лі на Во ло ди ми рів на, учи тель
хі мії, Ірк лі їв ська шко ла Чор но ба їв сько го р-
ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти та по гли -
би ти знан ня про фі зич ні та хі міч ні яви ща,
з’ясу ва ти їх від мін нос ті; сфор му ва ти по -
нят тя про хі міч ні ре ак ції, озна йо ми ти уч нів
з озна ка ми та умо ва ми їх пе ре бі гу

Роз роб ка уро ку «Суль фат на кис ло та»
з хі мії в 10-му кла сі

Ки ри чун Іри на Ле о ні дів на, учи тель хі мії,
Бер ди чів ська шко ла № 12 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — ви яви ти рі вень усві дом лен -
нос ті та гли би ни знань уч нів про кис ло ти;
ви вчи ти фі зич ні і хі міч ні влас ти вос ті суль -
фат ної кис ло ти, ви вчи ти якіс ну ре ак цію
суль фат-іон

Ме то дич на роз роб ка «Гір ські оса до ві
кар бо нат ні по ро ди» з хі мії та біо ло гії

для 10-го кла су
Ко зи рєв Євген Во ло ди ми ро вич, учи тель хі -
мії і біо ло гії, Дво рі чан ська шко ла Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: У ме то дич ній роз роб ці вмі ще но
до дат ко вий ма те рі ал до уро ку та для під го -
тов ки до гео ло гіч ної олім пі а ди

Роз роб ка уро ку «Фі зич ні та хі міч ні
яви ща. Хі міч ні ре ак ції» з хі мії в 7-му

кла сі
Ко сяк Га ли на Ва си лів на, учи тель хі мії, ма -
те ма ти ки, Зба разь ка шко ла № 2 ім. Іва на
Фран ка Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — по гли би ти знан ня про фі зич -
ні і хі міч ні яви ща; з’ясу ва ти їх ні іс тот ні від -
мін нос ті; сфор му ва ти по нят тя про хі міч ні
ре ак ції, ви вчи ти озна ки хі міч них ре ак цій
і умо ви їх про ті кан ня

Роз роб ка уро ку «По нят тя про рН роз -
чи ну. Зна чен ня рН для ха рак те рис ти ки
кис лот но го чи луж но го се ре до ви ща» з хі -
мії в 9-му кла сі
Ла за рє ва Оль га Львів на, учи тель хі мії,
Чорно мор ська шко ла Ли ман сько го р-ну
Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор му ва -
ти по нят тя про рН роз чи ну, ви зна ча ти
рН роз чи ну за до по мо гою ін ди ка то рів; роз -
ви ва ти хі міч ну мо ву, ви хо ву ва ти ін те рес
до хі мії

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня знань
за те мою «Пе рі о дич на сис те ма хі міч -

них еле мен тів. Бу до ва ато ма» з хі мії у 8-му
кла сі
Ла за рє ва Оль га Львів на, учи тель хі мії, Чор -
но мор ська шко ла Ли ман сько го р-ну Оде -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект гри-квес ту, ме -
та яко го — пе ре ві ри ти рі вень на вчаль них
до сяг нень уч нів за те мою «Пе рі о дич на
сис те ма хі міч них еле мен тів. Бу до ва
атома»; роз ви ва ти ко му ні ка тив ні та по -
шуко ві здіб нос ті; ви хо ву ва ти ін те рес до
ви вчен ня хі мії та пред ме тів при род ни чо го
цик лу

Роз роб ка уро ку «Ви ко нан ня за вдань,
розв’язу ван ня вправ, за дач» з хі мії

в 10-му кла сі
Ляш ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель хі мії, Во -
ло ди ми рець ка шко ла № 1 Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — за крі пи ти вмін ня пи са ти рів -
нян ня хі міч них ре ак цій; по вто ри ти фі зич ні
та хі міч ні влас ти вос ті ме та лів; по гли би ти
знан ня про ме та ли; п¬ре ві ри ти вмін ня ви -
ко рис то ву ва ти знан ня в не стан дар т них си -
ту а ці ях, ко мен ту ва ти й по яс ню ва ти фак ти;
удос ко на лю ва ти хі міч ну мо ву, знан ня но -
мен к ла ту ри, тер мі но ло гії

Роз роб ка уро ку «Наф та.Склад, влас -
ти вос ті наф ти. Про дук ти пе ре гон ки

наф ти, їх за сто су ван ня» з хі мії в 11-му
класі
Па но ва Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель хі мії,
Оде ська шко ла № 38.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на яко му
вчитель зна йо мить уч нів зі скла дом та влас -
ти вос тя ми наф ти, за со ба ми її пе ре роб ки;
роз гля дає пер с пек ти ви наф то пе ре роб ної
про мис ло вос ті; ви зна чає еко ло гіч ні проб ле -
ми, пов’яза ні з пе ре роб кою наф ти

Роз роб ка уро ку «Ви ко нан ня вправ
та розв’язу ван ня за дач на от ри ман ня

та роз піз на ван ня пев них ор га ніч них спо -
лук» з хі мії в 9-му кла сі
По ви диш Те тя на Пет рів на, учи тель хі мії,
Ду бо вя зів ський НВК «Спе ці а лі зо ва на шко -
ла І–ІІІ сту пе нів — до шкіль ний на вчаль ний
за клад» Ко но топ сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся). На кі нець
уро ку учень по ви нен зна ти якіс ні ре ак ції
на ха рак те рис тич ні гру пи різ них кла сів
орга ніч них спо лук; роз різ ня ти ор га ніч ні ре -
чо ви ни за їх ха рак тер ни ми озна ка ми та
влас ти вос тя ми; уста нов лю ва ти при чин но-
на слід ко ві зв’яз ки між скла дом, бу до вою,
влас ти вос тя ми і за сто су ван ням най важ ли -
ві ших ор га ніч них спо лук; скла да ти план хі -
міч но го екс пе ри мен ту

Роз роб ка уро ку «Ге не тич ний зв’язок
між кла са ми не ор га ніч них спо лук» з хі мії
у 8-му кла сі
Слю сар Оль га Ми ко ла їв на, учи тель хі мії,
Ко рос тен ська шко ла № 2 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти уяв -
лення про ге не тич ний зв’язок між кла са ми
не ор га ніч них ре чо вин; уза галь ни ти й сис -
те ма ти зу ва ти знан ня про основ ні кла си не -
ор га ніч них спо лук й хі міч ні влас ти вос ті

Роз роб ка уро ку «Від нос на мо ле ку ляр -
на ма са, її об чис лен ня за хі міч ни ми фор -
му ла ми» з хі мії в 7-му кла сі
Хлів на Оле на Ва си лів на, учи тель хі мії
та біо ло гії, Смі лян ський НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів № 3-ко ле гі ум»
Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти й сис те -
ма ти зу ва ти знан ня про хі міч ні фор му ли;
роз ви ва ти на вич ки об чис лен ня від нос ної
мо ле ку ляр ної ма си прос тих й склад них ре -
чо вин за їх фор му ла ми; ви хо ву ва ти вмін ня
пра цю ва ти зо се ред же но
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Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
про фе сій но спря мо ва них за вдань на

уро ках хі мії»
Чи сель ська Те тя на Ми ко ла їв на, ви кла дач
хі мії, Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи ли -
ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що те о -
ретич ні і прак тич ні по ло жен ня хі мії зна -
хо дять ши ро ке за сто су ван ня в об ра ній
уч ня ми про фе сії. Знан ня з хі мії, по -
в’язані з прак ти кою, жит тє вим до сві дом,
умін ням за сто со ву ва ти їх у не стан -
дартних си ту а ці ях, більш міц ні, ста біль -
ні, ко рис ні

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня та сис -
те ма ти за ція знань з те ми «Хі міч ні ре ак ції»
з хі мії в 9-му кла сі
Шмі гель ська Те тя на Вік то рів на, учи тель хі -
мії, Шев чен ків ський лі цей Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти та сис те ма ти зу ва ти знан -
ня з те ми «Хі міч ні ре ак ції»; за крі пи ти вмін -
ня та на вич ки скла дан ня рів нянь окис но-
від нов них ре ак цій, ви ко ри стан ня ме то ду
елек т рон но го ба лан су, скла дан ня тер мо хі -
міч них рів нянь, кла си фі ка ції хі міч них ре -
акцій за різ ни ми озна ка ми; розв’язу ван ня
за дач за рів нян ня ми хі міч них ре ак цій; під -
го ту ва ти до те ма тич но го оці ню ван ня; ви хо -
ву ва ти са мо стій ність, від по ві даль ність, то -
ле ран т ність, ба жан ня вчи ти ся

Роз роб ка уро ку «По нят тя про син те -
тич ні лі кар ські за со би» з хі мії в 11-му

кла сі
Щер бак Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель хі мії

та біо ло гії, Кри во різь ка шко ла № 121
Дніпро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — роз ши ри ти уяв лен ня про при -
род ні дже ре ла ор га ніч них ре чо вин, при род -
ні й син те тич ні ор га ніч ні спо лу ки, зна чен ня
ор га ніч но го син те зу для ство рен ня но вих
лі кар ських за со бів, об ґ рун ту ва ти зна чен ня
ор га ніч ної хі мії в охо ро ні здо ров’я

Ху дож ня куль ту ра

Роз роб ка уро ку «Куль ту ра епо хи Від -
род жен ня» з ху дож ньої куль ту ри 

в 11-му кла сі
Баг мет Лю бов Ана то лі їв на, ви кла дач су -
спіль них дис цип лін, Ро мен ський ко ледж
Ки їв сько го на ці о наль но го еко но міч но го
уні вер си те ту іме ні Ва ди ма Геть ма на, Сум -
ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за сво ї ти
особ ли вос ті роз вит ку мис тец т ва епо хи Від -
род жен ня; озна йо ми ти з твор чіс тю мит ців
іта лій сько го Ре не сан су — Ле о нар до да
Вінчі, Ра фа е ля Сан ті, Мі ке лан д же ло Буо -
нар ро ті; про ана лі зу ва ти вплив ідео ло гії
Відрод жен ня на твор чість іта лій ських ху -
дож ни ків; сха рак те ри зу ва ти зміст лео нар -
дів сько го сфу ма то

Роз роб ка уро ку «Му зич на куль ту ра
XX ст. в Укра ї ні» з ху дож ньої куль ту -

ри в 10-му кла сі
Де ре щук Оль га Ва си лів на, учи тель, Виш но -
піль ська шко ла Таль нівсько го р-ну Чер ка -
ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз ши рю -
ва ти уяв лен ня про му зич ну куль ту ру ХХ ст.
в Укра ї ні; роз ви ва ти вдум ли ве сприй ман ня
му зич них тво рів, ро зу мін ня по нять «во -
каль на му зи ка», «ін стру мен таль на му зи -
ка», «сим фо нія», «ка мер на му зи ка»; роз ви -
ва ти ло гіч не мис лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Інтег ра ція за -
ру біж ної лі те ра ту ри та ху дож ньої

куль ту ри як за сіб фор му ван ня емо цій но-
по чут тє вої сфе ри»
Ро го ва Люд ми ла Дмит рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри та ху дож ньої куль ту ри,
Біл го род-Дніс т ров ський НВК «За галь но -
освіт ня шко ла ІІ сту пе ня — лі цей» Оде -
ської обл.
Ано та ція: У ме то дич ній роз роб ці по да но ре -
ко мен да ції, що до по мо жуть вчи те лю не ли -
ше ви хо ву ва ти ес те тич но під го тов ле но го
чи та ча, але й ак ти ві зу ва ти та роз ви ва ти ро -
зу мо ву ді яль ність та емо цій ну сфе ру уч нів

Роз роб ка уро ку «Аван гард, ку бізм»
з ху дож ньої куль ту ри в 9-му кла сі
Се мен чен ко Ра ї са Фе до рів на, учи тель мис -
тец т ва та ху дож ньої куль ту ри, Ма рі у поль-
 ська шко ла № 64 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — на вча ти уч нів по рів ню ва ти особ -
ли вос ті тво рів в сти лі ку біз му в різ ні пе рі о -
ди; озна йо ми ти з твор чіс тю ви дат них мист -
ців-ку біс тів — П. Пі кас со, О. Архи пен ка
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